
Weide Ergänzer
Erityisrehut

Feed supplement for horses and ponies

Weide Ergänzer Mysli on kivennäis- ja hivenainerikas myslirehu hevosille, jotka
tarvitsevat valkuaisköyhää mutta energiarikasta lisärehua laikunkauden aikana.
Luonnollinen laidunruokinta kattaa suurimman ravinnontarpeen hevosille niukassa
tai kevyessä päivittäisessä liikunnassa, ainakin parhaan kasvukauden aikana. Kuivina
kuukausina tai rankemmassa työssä oleville hevosille tarvitaan energialisää.
Laitumet riittävät harvoin kattamaan kivennäis- ja hivenainetarpeet, joita tarvitaan
luuston, nivelsiteiden, jänteiden ja vastustuskyvyn ylläpitoon. Laidunlisä Weide
Ergänzer antaa hevosellesi tarvittavan lisän, sisältämättä laitumelta saatavia
vitamiineja. 
 
Hyödyt pähkinänkuoressa: 
* Sopii kaikille hevosroduille lisärehuna laidunheinän lisänä 
* Tasapainottaa herkkää aineenvaihduntaprosessia 
* Lisätty raakakuitu rauhoittaa ruuansulatusta 
* Sisältää korkealaatuisia kivennäisiä ja hivenaineita 
* Sisältää välttämättömät aminohapot lysiinin ja metioniinin 

Ruokintasuositus: Eggersmannin laidunlisää tulee syöttää raskasrakenteisille ja
kevyessä työssä oleville hevosille riippuen rodusta, ruoan käytöstä ja laitumen
laadusta 200-400g / 100 kg hevospainoa. Tuote solveltuu käytettäväksi myös
hyvälaatuisen heinän lisänä talvisin. 

Raaka-aineet: 23,4 % ohrahiutale, 19,2 % maissihiutale, 16,9 % kuivattu
omenankuori, 8,5 % litistetty maissi, 5,9 % Juurikkaiden melassi, 5,5 %
Lignoselluloosa, 3,8 % sinimailanen kuivattu, 3,7 % ohra, 3,7 % kauranlese, 1,5 %
auringonkukansiemen, 1,3 % johanneksenleipäpuu, 1,1 % dikalsiumfosfaatti, 1,1 %
kalsiumkarbonaatti, 1,0 % ohdakeöljy, 0,9 % natriumkloridi, 0,8 % viinirypälejauhe,
0,6 % magnesiumoksidi, 0,4 % porkkana jäämiä, 0,1 % punajuuri kuivattu

raakavalkuaista (vRp): 48,5 g/kg
Energia-arvo (MJ DE): 10,7 MJ DE/kg
Ravintoaineet: 8,00 % Raakavalkuainen, 4,30 % Raakarasva, 11,80 % Raakakuitu,
6,80 % Tuhka, 0,85 % Kalsium, 0,40 % Fosfori, 0,40 % Natrium, 0,40 % Magnesium,
0,30 % Lysiini, 0,25 % Metioniini, 31,30 % tärkkelys, 6,60 % sokeri

Lisäaineet per kg: 250,00 mg Sinkkioksidi (3b603) NA, 25,00 mg Kupari (3b405)
(kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) NA, 1,10 mg Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA,
2,00 mg Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) NA, 20,00 mg Kupari (3b406) aminohappo
kuparikelaatti, hydraatti NA, 30,00 mg Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti,
hydraatti) NA, 45,00 mg Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) NA, 220,00
mg Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3c322) NA, 1125,00 mg DL-
Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) NA

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