
Natur Müsli
Alap- és Szabadidős takarmányok

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

Hidrotermikusan feltárt gabonából, bogáncsolajból, vitaminokból és ásványi
anyagokból valamint gyógynövényekből és lucernaszénából álló hatásos keveréket
ajánlunk a könnyű és erős igénybevételnek kitett lovak napi adagjának
kiegészítésére. A „Natur müzli” egy ízletes és anyagcserét stimuláló takarmány,
rágást-fokozó szerkezetben. Ez szabadidőben és sportoláskor megkönnyíti a
takarmányadag formálását az allergiás, légzőszervi, és bőrbetegségre hajlamos
lovaknál éppúgy mint a válogatós és a falánk lovaknál visszafogó takarmányozást. A
„Natur müzli” összetételénél és higiéniai tulajdonságainál fogva főként emésztést
fokozó és betegség megelőző tulajdonságával tűnik ki.
Előnyök röviden:
- melasz mentes pelyhek
- rágásintenzitás és nyálképzést segítő
- megelőzi a túlsavasodást
- kimért fehérje és energiatartalom
- allergiára hajlamos lovaknak

takarmányozási javaslat: 

Takarmányozási javaslat: kevés illetve könnyű munka kb. 300g-400g/100ttkg/nap.
Kevesebb adagolásnál ásványi anyag pótlása javasolt

összetétel: 40,8 % Árpa (pelyhesítve), 33,4 % kukorica (pelyhesített), 3,9 %
Kukorica (expandált), 3,1 % Lucerna Szárítva (széna), 2,7 % Sárgarépa szárítva, 2,0
% zöldborsó (pelyhesített), 2,0 % Buzakorpa, 1,9 % Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 1,9
% Zabkorpa, 1,8 % Szentjánoskenyér zúzott, 1,5 % Lucerna zöldliszt, 1,0 % kalcium-
karbonát, 1,0 % Dried beet pulp (molassed), 0,6 % dikalcium-foszfát, 0,5 %
cukorrépamelasz, 0,5 % Kukorica, 0,4 % Árpa, 0,4 % hőkezelt szójadara, 0,1 %
magnézium-oxid

g/kg emészthető fehérje: 71,5 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 63,0 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 12,6 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 9,80 % nyers-fehérje, 4,70 % Nyers-zsiradék,
6,40 % nyers-rost, 4,50 % nyers-hamu, 0,70 % kálcium, 0,40 % foszfor, 0,20 %
nátrium, 0,20 % magnézium, 46,50 % keményítő, 2,90 % cukor

adalékanyagok/ kg: 10.500 I.E. A vitamin NA, 1.000 I.E. D3 vitamin NA, 215,00 mg E
vitamin NA, 41,00 mg C vitamin NA, 2,00 mg B1 vitamin NA, 3,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 1,50 mg B6 vitamin NA, 20,00 mg Nikotin sav NA, 14,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 415,00 mcg Biotin NA, 2,00 mg Folsav NA, 68,00 mg cholinclorid NA,
17,00 mg Vas NA, 55,00 mg Mangán NA, 85,00 mg Cink NA, 14,00 mg Réz NA, 0,30 mg
Szelén (3b801) NA, 0,65 mg Jód NA, 278,00 mg kovaföld TA, 308,00 mg Propionic acid
(1k280), 298,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA, 186,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA
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  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok
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