
EMH Struktur getreidefrei
Specialfoder

Feed supplement for horses and ponies

Struktur Spannmålsfri med lättsmälta, intakta fibrer är utvecklad för hästar med
metabola sjukdomar eller känsliga hästar. Tack vare den låga stärkelse och
sockerhalten, underlättar det ämnesomsättningen och den höga nivån av råa fibrer
stödjer en harmonisk tarmflora. Solrosfrön och riskli ger essentiella fettsyror. Alfalfa
är väl känt för sina högkvalitativa protein nivåer och är därför idealisk för att förse
kroppen med rätt mängd aminosyror för att stödja muskeltillväxt. Välsmakande
äppledravmassa ger värdefulla pektiner. Struktur Spannmålsfri kan ytterst bidra till
en bättre livskvalitet för din häst tack vare noggrant utvalda naturliga ingredienser.
Dess fördelar i korthet:

-stärkelse -och sockerreducerat

-idealisk för användning i utfodring av hästar med metabola sjukdomar, och då som
enda kraftfoder

- de höga nivåerna av struktur och fiber ökar tuggaktivitet och produktion av saliv
och därigenom förbättra den gastrointestinala miljön

-sänk volymen av kraftfoder men med bättre smältbarhet och energiförsörjning,
vilket i kombination med en bra övrig grovfoderranson, skyddar den volymmässigt
lilla och känslig magsäcken och hela matsmältningssystemet

-med högkvalitativa vegetabiliska fettsyror

Foderanvisning: 

Lätt till medelhårt arbete: ca. 250g - 400g per 100kg kroppsvikt / dag. Vid mindre
mängd, är tillsats av ett mineralfoder att rekommendera.

Sammansättning: 49,9 % Luserngrönmjöl, 14,0 % frukt (äppel) drav, 8,1 % Lusern
torkat (hö), 5,1 % linfrömjöl, 4,0 % Solrosfrömjöl, 3,3 % Lignin cellulosa, 3,0 %
Johannesbröd styckat, 2,6 % Riskorn, 2,3 % solroskärnor, 1,7 % morötter (torkade),
1,7 % mariatistelolja, 1,5 % betmelass, 1,0 % Kalciumkarbonat, 0,6 % fermenterade
extrakt (EMH), 0,5 % natriumklorid, 0,1 % Maskros, 0,1 % Hagtorn löv, 0,1 %
Kronärtkocka, 0,1 % Ginko löv, 0,1 % Mariatistel frö

smältbart protein (vRp): 93,1 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg
smältbar energi foder (MJ DE): 9,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 7,6 MJ ME/kg

Analysgaranti: 13,50 % Råprotein, 4,60 % Råfett, 23,50 % Växttråd, 9,50 %
Råaska, 1,80 % Kalcium, 0,30 % Fosfor, 0,20 % Magnesium, 0,25 % Natrium, 0,60 %
Stärkelse, 6,00 % Socker

Fodertillsatser per kilo: 8.500 I.E. Vitamin A (3a672a) NA, 800 I.E. Vitamin D3
(3a671) NA, 200,00 mg Vitamin E (3a700) NA, 40,00 mg Vitamin C (3a312) NA, 8,00 mg
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Vitamin B1 (3a821) NA, 8,00 mg Vitamin B2 (3a825i) NA, 8,00 mg Vitamin B6 NA, 20,00
mg Nikotinsyra NA, 16,00 mg Ca-pantothenat NA, 260,00 mcg Biotin (3a880) NA, 3,00
mg Folinsyra NA, 100,00 mg Kolin (3a890) NA, 85,00 mg Järn (3b103) (Järn(II)sulfat,
Monohydrat) NA, 72,00 mg Mangan (3b502) (Manganoxid) NA, 20,00 mg Koppar
(3b405) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat) NA, 0,35 mg Selen (3b801) (Natriumselenit) NA,
0,85 mg Jod (3b202) (Kalciumjodat, vattenfri) NA, 120,00 mg Zinkoxid (3b603) NA,
335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat
(1k281) TA, 818,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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