EMH Zucht Müsli
Jalostus- ja kasvatusrehut
Ensimmäisten elinkuukausien aikana luodaan perusta varsan pitkälle ja terveelle
elämälle. Proteiinin, kivennäisten ja vitamiinien tarve on suuri.
Zucht pelleteissä on hyvässä suhteessa energiaa ja proteiinia, vitamiineja sekä
kivennäis- ja hivenaineita turvaamassa jänteiden, nivelten ja luuston tasapainoisen
kasvun ja kehityksen. Korkea valkuaisainepitoisuus mahdollistaa varsan varhaisen
väkiruokinnan mikäli emän maidoneritys on heikkoa.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Korkealaatuinen ja helposti sulava
• Sisältää välttämättömiä aminohappoja kuten lysiiniä ja metioniinia
• Hyvä kalsiumin ja fosforin tasapaino
• Hyvä kivennäis-ja vitamiinipitoisuus
Ruokintasuositus: Kantavalle tammalle yhdeksännestä tiineyskuukaudesta alkaen
300g/100 kg hevospainoa kohti.
11 tiineyskuukaudesta alkaen 500g/100 kg hevospainoa kohti.
Imetysaikana kolme ensimmäistä kuukautta 500g -650g/100kg hevospainoa kohti ja
varsalle ja nuorelle hevoselle iän, peruskunnon ja ravitsemustilan mukaan.
Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.
Raaka-aineet: 22,7 % ohrahiutale, 18,8 % mustakaura, 18,5 % maissihiutale, 7,9 %
höyrytetty soijajauho, 5,0 % sokeriruokomelassi, 3,9 % vehnälese, 3,8 %
Pellavansiemenuute, 3,8 % Auringonkukkauute, 3,0 % herne (hiutaloitu), 2,9 %
kauranlese, 2,2 % sinimailasjauho, 2,0 % kalsiumkarbonaatti, 1,7 %
dikalsiumfosfaatti, 0,9 % melassi, 0,9 % ohdakeöljy, 0,6 % fermentoituja
kasviuutteita (EMH), 0,5 % natriumkloridi, 0,3 % maissi, 0,2 % magnesiumoksidi, 0,2
% ohra, 0,1 % olutmäski (kuivattu), 0,1 % oluthiiva
123,5 g/kg raakavalkuaista
11,1 MJ/kg Energia-arvo
Ravintoaineet: 15,00 % Raakavalkuainen, 3,60 % Raakarasva, 7,10 % Raakakuitu,
8,20 % Tuhka, 1,40 % Kalsium, 0,70 % Fosfori, 0,20 % Natrium, 0,25 % Magnesium,
0,70 % Lysiini, 0,30 % Metioniini
Lisäaineet per kg: 30.000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a), 1.500,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671), 200,00 mg E Vitamiini (3a700), 90,00 mg C-vitamiini (3a312), 10,00 mg
B1-vitamiini (3a821), 10,00 mg B2-vitamiini roboflaviinina, 10,00 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831), 50,00 mcg B12-vitamiini syanokobalamiini, 25,00
mg Niasiini (3a314), 20,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841), 325,00 mcg Biotiini
(3a880), 3,00 mg Foolihappo (3a316), 25,00 mg Koliinikloridi (3a890), 100,00 mg
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti), 110,00 mg Mangaani (3b502)
(mangaani(II)oksidi), 15,00 mg Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti,
hydraatti), 35,00 mg Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti), 10,00 mg
Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti, 170,00 mg Sinkkioksidi (3b603),
22,00 mg Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607), 0,80 mg Seleeni (E 8)
(natriumseleeni), 2,00 mg Vedetön kalsiumjodaatti (3b202), 0,30 mg Pinnoitettu
rakeistettu koboltti(II) karbonaatti (3b304), 110,00 mg Teknisesti puhdas LLysiinimonohydrokloridi (3.2.3), 560,00 mg DL-Metioniini, etyyliselluloosalla
suojattuna (3c301)
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