
Weide Ergänzer
Specialfoder

Supplerende foder til heste og ponyer

Når der græses meget, giver enggræs normalt tilstrækkelige fedtopløselige
vitaminer, men der er ofte mangel på mineraler. For at kompensere for dette
indeholder græsningstilskuddet kun mineraler og sporstoffer af høj kvalitet uden
yderligere vitaminer. Desuden er müslien rig på essentielle fedtsyrer.
Energileverandørerne af byg- og majsflager samt marietidselolie har en stimulerende
effekt på hestens stofskifte, uden at proteinbalancen påvirkes. Solsikkefrø tilfører
strukturelt bundne vegetabilske olier, lecithin og sekundære plantestoffer. For at
understøtte en kontrolleret fordøjelse blev müslien opgraderet med et specielt
råfiberkoncentrat. Dette stabiliserer fordøjelseskanalen og gør fødemassen løsere.
Græsningstilskud indeholder kun lidt protein, da græsset har et højt proteinindhold,
især i begyndelsen af græsningsperioden. Til dette vælges energiindholdet, så selv
heste ved let til moderat arbejde ikke har et energiunderskud. Græsningstilskud er
korn til alle heste, der bruger hele græsningssæsonen ind i efteråret. Heste med
tendens til græsmave bør kun have et begrænset græsareal, så det vandrige, fyldige
græs erstattes med et mere koncentreret foder. Müslien er også et godt valg til disse
heste. Dette græsningstilskud understøtter din hests velbefindende gennem hele
græsningssæsonen!
Et overblik over fordelene:
- For heste af alle racer som et supplement til enggræs
- - Sikrer afbalancerede forhold ved sensibelt stofskifte
- - Yderligere råfiber for at stabilisere fordøjelsen
- indeholder mineraler og sporstoffer af høj kvalitet
- med de essentielle aminosyrer lysin og metionin

Fodringsanbefaling: let til moderat arbejde: ca. 200 g - 400 g pr. 100 kg
kropsvægt/dag. Kan også bruges over vintermånederne, men derefter skal der
tilføjes et mineralfoder.

Sammensætning: 23,4 % Byg (flager), 19,2 % Majs (flager), 16,9 %
Frugt(æble)pomace, tørret, 8,5 % Majs (knust), 5,9 % Melasse af sukkerrør, 5,5 %
Lignocellulose, 3,8 % Alfalfahø (tørret), 3,7 % Byg, 3,7 % Havreskalsklid, 1,5 %
Solsikkekerner, 1,3 % Hakket johannesbrød, 1,1 % Dicalciumfosfat, 1,1 %
Calciumcarbonat, 1,0 % Marietidselolie, 0,9 % Natriumchlorid, 0,8 %
Vindruekernemel, 0,6 % Magnesiumoxid, 0,4 % Gulerodspomace, tørret, 0,1 %
Rødbeder (tørret)

ford. Råprotein (vRp): 48,5 g/kg
fordøjelig. energi (MJ DE): 10,7 MJ DE/kg
Analytiske komponenter og indholdsniveauer: 8,00 % Råprotein, 4,30 %
Råfedt, 11,80 % Råfiber, 6,80 % Råaske, 0,85 % Calcium, 0,40 % Fosfor, 0,40 %
Natrium, 0,40 % Magnesium, 0,30 % Lysin, 0,25 % Metionin, 31,30 % Styrke, 6,60 %
Sukker

Tilsætningsstoffer pr. kg: 250,00 mg Zinkoxid (3b603) NA, 25,00 mg Kobber
(3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA, 1,10 mg Selen (3b801) (natriumselenit) 
NA, 2,00 mg Vandfri kalciumiodat (3b202) NA, 20,00 mg Kobber (3b406) kobber (II) -
aminosyrechelat, hydrat NA, 30,00 mg Mangan (3b504) aminosyre manganchelat,
hydrat NA, 45,00 mg Glycin-zinkchelathydrat (3b607) NA, 220,00 mg L-lysin-
monohydrochlorid, techn. ren (3c322) NA, 1125,00 mg DL-metionin, tekn. ren (3c301)
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NA

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