
Struktur Mix
Speciális takarmányok

Feed supplement for horses and ponies

A kukorica és az árpa energiát visz az adagba, a lucerna és a széna gondoskodnak a
strukturálásról. Gyógynövények, élesztő valamint illóolajok segítik a befogadást és az
emésztést. Az optimális fehérje-energia aránynak és a magas struktúratartalomnak
köszönhetően a „Struktur Mix minden meglevő takarmányt feljavít. Igény szerint
alkalmas egyedüli takarmánynak pónik számára, legelés kiegészítéseként
munkalovaknak, vagy –ami közkedvelt- úti takarmányként versenylovak számára.A
melasznak köszönhetően pormentes, így porallergiás lovaknak is ajánlott.
Előnyök röviden:
- alaptakarmányként is adható
- nagy rostarány a hosszabb ideig való rágáshoz
- fehérje és energia csökkentett
- optimális utazó takarmány versenylovaknak
- porérzékeny és étvágytalan lovaknak is

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat:A szokásos takarmánnyal
váltásban napi 2 kg-ig. Szénaallergiás lovaknak súlytól és teljesítménytől függően kb.
1,5kg 100 testsúlykilogrammonként egyedüli takarmányként. Ideális a legelés
kiegészítéséül is.

összetétel: 42,0 % Lucerna széna, 30,0 % kukorica (pelyhesített), 11,0 %
Cukornádmelasz, 8,0 % Árpaszalma, 2,5 % növényi olaj, 0,8 %
Gyümölcs(alma)törköly száritva, 0,6 % hőkezelt szójadara, 0,5 % kalcium-karbonát,
0,3 % Monocalciumphosphat, 0,2 % sörélesztő, 0,2 % magnézium-oxid

g/kg emészthető fehérje: 68,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 61,7 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 10,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 9,0 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 9,60 % nyers-fehérje, 8,00 % Nyers-zsiradék,
19,80 % nyers-rost, 7,80 % nyers-hamu, 0,90 % kálcium, 0,30 % foszfor, 0,35 %
nátrium, 0,35 % magnézium, 18,00 % keményítő, 5,30 % cukor

adalékanyagok/ kg: 9.800 I.E. A vitamin NA, 700 I.E. D3 vitamin NA, 300,00 mg E
vitamin NA, 100,00 mg Vas NA, 80,00 mg Mangán NA, 200,00 mg Cink NA, 35,00 mg Réz
NA, 0,60 mg Szelén (3b801) NA, 0,70 mg Jód NA

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