
EMH Heu Cubes
Specialfoder

Supplerende foder til heste og ponyer

EMH Heu Cubes tilbydes som en komplet høerstatning især til gamle heste samt
heste med tandproblemer. Derudover er EMH Heu Cubes ideelt egnet til blanding
med medicin eller mineralkoncentrater. Dyrkningen og forarbejdningen af
råmaterialerne til vores EMH Heu Cubes kontrolleres nøje. Ved hjælp af udsåning på
kontrakt garanterer vi en skånsom høst- og forarbejdningsmetode samt en optimal
græskvalitet. I overensstemmelse med resultaterne af de regelmæssigt udtagne
jordprøver suppleres de dyrkede områder systematisk med næringsstoffer og dyrkes
i henhold til hestenes særlige krav. For eksempel fortrænges urter ikke på grund af
en overdreven anvendelse af gødning, men fremmes derimod, så der opnås en
blanding, der er rig på arter. Høets fibre opgraderes med Eggersmann MikroHerbs
(EMH) for at give målrettet støtte til fiberfordøjelse og for at forbedre organismens
evne til at optage næringsstoffer. Med regelmæssig fodring kan en forbedret generel
tilstand og øget vitalitet forventes. Derudover øges lagringsstabiliteten for EMH Heu
Cubes ved tilsætningen. Af hensyn til bæredygtighed og bevarelse af fossile
ressourcer tørres græsset til EMH Heu Cubes ikke kunstigt. Ved naturlig, CO2-neutral
tørring er vi helt afhængige af solens lys og varme. På grund af deres grove struktur
absorberer EMH Heu Cubes mere vand end konventionelle høcobs og når ca. fire
gange hævevolumenet ved en løs konsistens.
Et overblik over fordelene:
- Komplet høerstatning Fremstillet af soltørret hø
- Velegnet til heste med tandproblemer
- 1 kg høcobs erstatter 1 kg hø
- Råfiberkilde, der er rig på næringsstoffer og vitale stoffer

Fodringsanbefaling: 1 kg EMH Heu Cubes erstatter 1 kg hø. På grund af den høje
kvældningskapacitet skal EMH Heu Cubes altid udblødes. Mængden pr. måltid skal
udblødes med 1 til 2 gange så meget vand i 15 minutter.

Sammensætning: 99,4 % Enghø, 0,6 % Fermenteret planteekstrakt (EMH)

ford. Råprotein (vRp): 67,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 55,0 g/kg
fordøjelig. energi (MJ DE): 7,2 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 5,9 MJ ME/kg

Analytiske komponenter og indholdsniveauer: 8,30 % Råprotein, 32,5 %
Råfiber, 4,50 % Sukker, 5,70 % Fructan
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