
Green Power
gabonamentes
Sport-és Teljesítmény takarmányok

A zabmentes müzli sportlovaknak

Az optimális fehérje- és energiaarány, valamint a magas vitamintartalom biztosítja a
kellő teljesítmény készséget és az effektív izomépítést. A magas szerkezeti arány
miatt nő a takarmány felvételi idő, a rágási aktivitás stimulálódik, a takarmány
ezáltal megfelelőképpen használódik fel. A máriatövis olaj és a rizskorpa jótékony
hatással van az anyagcserére és energiát szállít anélkül, hogy a fehérje háztartást
megterhelné. A napraforgómagból növényi olajok, lectin és másodlagos növényi
anyagok származnak. A Green Power különösen gazdag a fiziológiailag értékes,
többszörösen telítetlen Omega-3, Omega-6 zsírsavakban. A müzli 1 kg etetésétől
fedezhető a napi ásványi anyag, nyomelem és vitamin szükséglet.

Előnyök röviden:
- keményítő és cukor csökkentett
- emelt energiatartalom
- magas struktúr tartalom miatt nő a rágási intenzitás ami javítja a tápanyag
raktározást és gyomor, bél rendszert
- segíti az izomfejlődést
- Omega-3 és Omega-6 zsírsavakban gazdag

takarmányozási javaslat: 

Takarmányozási javaslat: közepes munkavégzés: 200 g/ 100 ttkg /nap,
nehéz munkavégzés: 300- 400 g /100 ttkg / nap.

összetétel: 29,6 % Lucerna zöldliszt, 14,4 % Linseed meal, 14,4 % Napraforgó
kivonat, 9,7 % Rice husk bran, 8,3 % Lucerna Szárítva (széna), 6,0 % Napraforgó
mag, 6,0 % Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 4,1 % kalcium-karbonát, 3,0 % Dried beet
pulp (molassed), 1,9 % cukorrépamelasz, 1,9 % Szentjánoskenyér zúzott

g/kg emészthető fehérje: 140,4 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 134,5 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 11,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 10,0 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 17,00 % nyers-fehérje, 11,00 % Nyers-
zsiradék, 17,00 % nyers-rost, 10,00 % nyers-hamu, 2,00 % kálcium, 0,55 % foszfor,
0,05 % nátrium, 2,70 % keményítő, 4,50 % cukor, 0,30 % magnézium

adalékanyagok/ kg: 25.000,00 I.E. A vitamin NA, 2.500,00 I.E. D3 vitamin NA, 250,00
mg E vitamin NA, 60,00 mg C vitamin NA, 13,00 mg B1 vitamin NA, 13,00 mg B2
vitamin (3a825i) NA, 13,00 mg B6 vitamin NA, 60,00 mg Nikotin sav NA, 30,00 mg
Kálcium-panthotenat NA, 650,00 mcg Biotin NA, 2,5 mg Folsav NA, 110,00 mg Mangán 
NA, 310,00 mg Cink NA, 40,00 mg Réz NA, 1,00 mg Szelén (3b801) NA, 2,00 mg Jód NA,
335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat
(1k281) TA, 1.102,00 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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