
Weserland Mash
getreidefrei
Specialfoder

Supplerende foder til heste

Mash har altid haft en værdifuld position i fodring af heste, fordi mash har mange
positive effekter på fordøjelsen og regenerering. Det indhold af korn- og hvedeklid,
som man normalt finder i mash, blev konsekvent undgået i opskriften på vores
Weserland Mash uden korn og erstattet af naturlige fordøjelsesstoffer.
Ekstruderet hørfrø giver et højt indhold af slim, som dækker maveslimhinden og
tarmslimhinden med en beskyttende film. Det kan fremme intakte slimhinders
sundhed, men tjener også til at regenerere irriterede slimhinder efter sygdom,
medicin, ormekur eller stress. Produktets umættede fedtsyrer har en positiv
indvirkning på hudens og pelsens beskaffenhed. Ølgær leverer vigtige enzymer og
naturlige B-vitaminer til fremme af en intakt tarmflora. Marietidselolie og den
letfordøjelige risklid leverer også værdifulde essentielle fedtsyrer, som kan have en
positiv effekt på hele stofskiftet og immunsystemet. Lucerne er kendetegnet ved
protein af høj kvalitet og er derfor ideel til at forsyne kroppen med aminosyrer og
støtte muskelopbygning. Velsmagende æblepomace leverer værdifulde pektiner.
Ved bevidst at undgå korn, hvedeklid og melasse, er Weserland Mash kornfri og også
velegnet til heste med et følsomt stofskifte, og det er ideelt egnet til daglig fodring
som kur (f.eks. efter kolik eller ved skift af pels).

Et overblik over fordelene:
• Uden for korn- og hvedeklid
• Ideel til heste, med tendens til mavesår
• Ideel til fodring ved stofskifteforstyrrelser
• Med et høj indhold af omega-3 og omega-6 fedtsyrer
• Rig på råfibre og meget velsmagende

Fodringsanbefaling: 

Pony: 0,3-0,8 kg pr. dag / stor hest: 1-1,5 kg pr. dag
I henhold til behov og ydelseskrav eller til opdatering af foder. Ideelt 2-3 gange om
ugen som erstatning af den sædvanlige ration. Bland mash med varmt vand, lad det
trække i ca. 10 minutter. Fodres varmt.

Sammensætning: 21,0 % Frugt(æble)pomace, tørret, 21,0 % Hørfrøkager, 18,9 %
Risskalsklid, 16,8 % Hørfrø (ekstruderet), 11,2 % Lucernegrønmel, 4,6 %
Calciumcarbonat, 2,6 % Marietidselolie, 1,5 % Mask, tørret, 1,1 % Natriumchlorid, 1,0
% Ølgær

ford. Råprotein (vRp): 135,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 104,8 g/kg
fordøjelig. energi (MJ DE): 13,2 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg

Analytiske komponenter og indholdsniveauer: 16,30 % Råprotein, 14,20 %
Råfedt, 13,00 % Råfiber, 9,60 % Råaske, 1,40 % Calcium, 0,60 % Fosfor, 0,50 %
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Natrium, 6,10 % Styrke, 6,80 % Sukker, 0,30 % Magnesium

Tilsætningsstoffer pr. kg: 1.465,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA

  NA = Næringsstoffer
  ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
  TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
  SA = Sensory additives

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Heinrich Eggersmann
Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal

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

www.eggersmann-shop.de

https://www.eggersmann-shop.de
http://www.tcpdf.org
https://www.facebook.com/Eggersmann
https://www.instagram.com/eggersmann.pferdefutter/
https://www.pinterest.de/heinricheggersmannfuttermittel/

