
Weide Ergänzer
Speciális takarmányok

Feed supplement for horses and ponies

Az „Eggersmann Legelő Kiegészítő” müzli egyaránt fehérjeszegényen ellátja a
robusztus lovat és a könnyű vagy közepes erősségű munkára fogott melegvérűt
minden fontos ásványi anyaggal és nyomelemmel. A természetesen tartott lovak
számára az „Eggersmann Legelő Kiegészítő” müzli a téli nyitott istállóban tartás
mellett is jó kiegészítője a minőségi szénának. A gyenge minőségű téli takarmány
vitaminhiányosságát azonban ajánlott „Eggersmann Ásványi Kockával” pótolni. A
felfúvódásra hajlamos lovak csak korlátozottan menjenek legelőre, a nedvdús füvet
inkább pótoljuk koncentrált takarmányozással. Ezen lovaknak is jó választás az
„Eggersmann Legelő Kiegészítő” müzli. A széna kiegészítéseként fehérjeszegényen
de energia dúsan és egyenletesen ellátja a hobbi- és sportlovakat is.

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat: Az” Eggersmann Legelő
Kiegészítő” müzlit nehéz és könnyű munkára fogott lovaknak adjuk fajtától,
takarmány-felhasználástól és a legelő minőségétől függően 0,5-1,5 kg adagban
naponta. Téli istállótartásnál is ajánlott a minőségi széna siló szénatakarmány
kiegészítéséül. Igénytől és az alaptakarmány minőségétől függően ajánlott ilyenkor
3-5 „Eggersmann Ásvány Kocka” adása a vitaminellátás biztosítása érdekében.

összetétel: 23,4 % Árpa (pelyhesítve), 19,2 % kukorica (pelyhesített), 16,9 %
Gyümölcs(alma)törköly száritva, 8,5 % Kukorica (daralt), 5,9 % Cukornádmelasz, 5,5
% Lignocellulóz, 3,8 % Lucerna széna (száritva), 3,7 % Árpa, 3,7 % Zabkorpa, 1,5 %
Napraforgó mag, 1,3 % Szentjánoskenyér zúzott, 1,1 % dikalcium-foszfát, 1,1 %
kalcium-karbonát, 1,0 % Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 0,9 % hőkezelt szójadara, 0,8
% Szőlőmagliszt, 0,6 % magnézium-oxid, 0,4 % cukornád melasz, 0,1 % Cékla
(szárítva)

g/kg emészthető fehérje: 48,5 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 10,7 MJ DE/kg
analitikus összetevők és tartalmak: 8,00 % nyers-fehérje, 4,30 % Nyers-zsiradék,
11,80 % nyers-rost, 6,80 % nyers-hamu, 0,85 % kálcium, 0,40 % foszfor, 0,40 %
nátrium, 0,40 % magnézium, 0,30 % lizin, 0,25 % metionin, 31,30 % keményítő, 6,60
% cukor

adalékanyagok/ kg: 250,00 mg Cink NA, 25,00 mg Réz NA, 1,10 mg Szelén (3b801) 
NA, 2,00 mg Jód NA, 20,00 mg Réz (3b406) Réz (II)-aminosav-kelát, hidrát NA, 30,00 mg
Mangán NA, 45,00 mg glicin cink-kelát-hidrát (3b607) NA, 220,00 mg l-lizin mono-
hidroklorid-val. tisztán (3c322) NA, 1125,00 mg dl-metionin, - val. tiszta 3c301 NA

  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok
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Heinrich Eggersmann
Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal

Telefon: +49 (0) 5751 / 1793-0
E-Mail: info@eggersmann.info

www.eggersmann-shop.de
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