
Frucht Müsli
Alap- és Szabadidős takarmányok

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

A válogatott magas beltartalmi értékű gyümölcs törkölyök különleges ízűek ezért
válogatós étvágyú lovak számára is ízletes. A sárgarépa és cékla értékes ásványi
anyagokat, nyomelemeket és vitaminokat nyújtanak a szervezet számára. Serkentik
a lovak általános immunrendszerét és étvágyjavító hatásúak.
Az alma törköly és a lucerna serkentik az emésztést és segítik elkerülni az
anyagcsere problémákat. A kiegyensúlyozott és sokszínű összetétel lassú
takarmányfelvételt biztosít és ezáltal optimalizálja a tápanyagszintet. A ló
emésztésének igényeihez leginkább illeszkedő szénhidrátszerkezet-összetétel az
egyed számára megfelelő, állandó, és teljes értékű energia és tápanyag feldolgozást
biztosít. A Frucht Müzli minden póni és ló számára könnyű és közepes terhelés
mellett ajánlott. Zabmentes, kiegyensúlyozott és természetes táplálkozást nyújt.

Előnyök röviden:
- különösen fehérje és energiaszegény
- válogatott, magas gyümölcstörköly tartalom
- különlegesen ízletes, így válogatós lovaknak is ajánlott
- értékes ásványi-, nyomelem, vitamin tartalom

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat: könnyű munkánál,
200-300g/100ttkg/nap.
Kevesebb mennyiség etetése esetén kiegészítő ásványi anyag etetése javasolt.

összetétel: 31,2 % Árpa (pelyhesítve), 23,9 % kukorica (pelyhesített), 19,6 %
Gyümölcs(alma)törköly száritva, 4,2 % Lucerna Szárítva (széna), 3,1 %
cukorrépamelasz, 2,9 % Sárgarépa szárítva, 2,6 % Buzakorpa, 2,5 % Zabkorpa, 2,1 %
kalcium-karbonát, 2,0 % Lucerna zöldliszt, 1,3 % Dried beet pulp (molassed), 1,3 %
cukornád melasz, 0,8 % dikalcium-foszfát, 0,6 % Kukorica, 0,5 % hőkezelt szójadara,
0,5 % Árpa, 0,2 % Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 0,2 % magnézium-oxid

g/kg emészthető fehérje: 60,6 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 54,7 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 11,0 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 8,50 % nyers-fehérje, 2,80 % Nyers-zsiradék,
10,00 % nyers-rost, 7,00 % nyers-hamu, 1,30 % kálcium, 0,40 % foszfor, 0,25 %
nátrium, 0,20 % magnézium, 32,70 % keményítő, 6,10 % cukor

adalékanyagok/ kg: 10.000 I.E. A vitamin NA, 950 I.E. D3 vitamin NA, 200,00 mg E
vitamin NA, 40,00 mg C vitamin NA, 2,00 mg B1 vitamin NA, 2,50 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 1,20 mg B6 vitamin NA, 20,00 mg Nikotin sav NA, 12,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 380,00 mcg Biotin NA, 2,00 mg Folsav NA, 60,00 mg cholinclorid NA,
25,00 mg Vas NA, 80,00 mg Mangán NA, 125,00 mg Cink NA, 20,00 mg Réz NA, 0,45 mg
Szelén (3b801) NA, 1,00 mg Jód NA, 500,00 mg kovaföld TA, 367,00 mg Propionic acid
(1k280), 355,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA, 246,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
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  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok
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