EMH F-Müsli
Põhi- ja puhkeperioodisööt
Täiendsööt hobustele ja ponidele
EMH on ürdiekstrakt, mida on kääritanud mikroorganismid, ning mille kasulikkus
hobusesöötades on juba tõestatud. EMH F-Müslile on lisatud minimaalselt melassi,
mistõttu on ta hea voolavusega, sobides nii hästi suures anumas ladustamiseks. EMH
F-Müsli ei sisalda kaera ja baseerub hüdrotermiliselt paisutatud maisil ning odral,
olles maitsev valguvaene müsli.
Kasutatuna põhitoiduna on EHM F-Müslist toitainete kättesaadavus optimaalne. EMH
lisamine toetab seedesüsteemi ja parandab efektiivsust, mistõttu saab pideval
kasutamisel sööda mahtu järk-järgult vähendada (dieet võib ülekaalulistel hobustel
stressi tekitada). Kui seda kasutada sobivas koguses, sobib EMH F-Müsli kõigile
hobusetõugudele ning tegevusaladele. Optimaalsete vitamiinide, mineraalide ja
mikroelementide sisalduse tõttu on see ideaalne ka olukorras, kus iga päev on vaja
suurt hulka sööta.
Toitmissoovitused: Kerge kuni keskmine koormus –400-600g 100kg kehamassi
kohta päevas.
Väiksemate koguste puhul soovitame kasutada lisaks mineraalilisandeid.
Koostis: 30,7 % odrahelbed, 25,1 % maisihelbed, 15,7 % kaerakestakliid, 10,0 %
nisukliid, 6,3 % Peedimelass, 4,0 % melass, 3,0 % lutsernijahu, 1,6 % oder, 1,0 %
kaltsiumkarbonaat, 0,8 % mais, 0,6 % kääritatud taimne ekstrakt (EMH), 0,3 %
maarjaohakaõli, 0,3 % naatriumkloriid
61,0 g/kg seeduvat proteiini
10,5 MJ/kg seeduvat energiat
Analüütiline koostis: 9,70 % Toorproteiin, 3,00 % Toorõlid ja -rasvad, 7,50 %
Toorkiud, 5,40 % Toortuhk, 0,70 % Kaltsium, 0,35 % Fosfor, 0,20 % Naatrium, 0,15 %
Magneesium, 37,40 % Tärklis, 4,20 % Suhkur
Lisandid kg kohta: 12.000,00 I.E. Vitamin A (3a672a), 800,00 I.E. Vitaminas D3
(3a671), 100,00 mg E-vitamiin (3a700), 1,20 mg Vitamiin B1 (3a821), 1,60 mg
Vitamiin B2 (3a825i), 0,80 mg Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831), 12,00
mcg Vitamiin B12 kui vitamiin B12-preparaat, 12,00 mg Niatsiin (3a314), 8,00 mg
Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat, 1,20 mg Foolhape (3a316),
40,00 mg Koliinkloriid (3a890), 16,00 mg Raud (3b103) (raud (II)sulfaat,
monohüdraat), 26,00 mg Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid), 40,00 mg
Tsinkoksiid (3b603), 6,00 mg Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat), 0,15 mg
Seleen (3b801) (naatriumseleniit), 0,30 mg Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba),
24,00 mg Vitamiin C (3a312), 240,00 mcg Biotiin (3a880)
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