Natur Müsli
Põhi- ja puhkeperioodisööt
Täiendsööt hobustele ja ponidele
Natur Müsli on vähendatud valgusisaldusega keskmise energeetilise väärtusega
segu, mis sobib kõigile madalal kuni keskmisel koormusel töötavatele hobustele.
Hüdrotermiliselt paisutatud teravili, maarjaohakaõli, vitamiinid ja mineraalid ning
lutsernhein moodustavad kõrgekvaliteedilise sööda, koormamata samas liigselt
seedimist. Tänu teravilja termilisele töötlemisele ja toidu struktuursusele soodustab
Natur Müsli süljeeritust, mälumist ja seedimist. See hoiab seedetrakti mikrofloorat
ning takistab happe ületootmist maos.
Natur Müsli hõlbustab allergiliste hobuste, aga ka hingamisteede- või
nahaprobleemide käes vaevlevate hobuste menüü koostamist. Samuti on osutunud
see sobivaks toidu suhtes pirtsakatele ning aeglaselt söövatele loomadele.
Natur Müsli sobib nii sport- kui hobina sõidetavatele hobustele. See müslisegu, mis
sisaldab puhtast loodusest pärit toorainet ning mida käsitletakse ja pakitakse
hoolikalt, on koostatud spetsiaalselt seedimise soodustamiseks ning ennetamaks
haiguseid.
Toitmissoovitused: Kerge kuni keskmine koormus – 300-400g 100kg kehamassi
kohta päevas.
Väiksemate koguste puhul soovitame kasutada lisaks mineraalilisandeid.
Koostis: 40,9 % odrahelbed, 33,5 % maisihelbed, 4,0 % paisutatud mais, 3,1 %
kuivatatud lutsernihein, 2,7 % kaerakestakliid, 2,5 % kuivatatud porgand, 2,0 %
herne helbed, 2,0 % maarjaohakaõli, 1,9 % purustatud jaanikaun, 1,8 % nisukliid, 1,4
% lutsernijahu, 1,1 % melass, 1,0 % kaltsiumkarbonaat, 0,6 % dikaltsiumfosfaat, 0,3
% naatriumkloriid, 0,2 % mais, 0,1 % magneesiumoksiid, 0,1 % oder
67,3 g/kg seeduvat proteiini
12,1 MJ/kg seeduvat energiat
Analüütiline koostis: 9,60 % Toorproteiin, 4,40 % Toorõlid ja -rasvad, 6,20 %
Toorkiud, 4,60 % Toortuhk, 0,70 % Kaltsium, 0,40 % Fosfor, 0,20 % Naatrium, 0,20 %
Magneesium, 46,70 % Tärklis, 2,90 % Suhkur
Lisandid kg kohta: 17.000,00 I.E. Vitamin A (3a672a), 1.000,00 I.E. Vitaminas D3
(3a671), 200,00 mg E-vitamiin (3a700), 41,00 mg Vitamiin C (3a312), 2,00 mg
Vitamiin B1 (3a821), 3,00 mg Vitamiin B2 (3a825i), 1,50 mg Vitamiin B6 kui
püridoksiinhüdrokloriid (3a831), 20,00 mcg Vitamiin B12 kui vitamiin B12-preparaat,
20,00 mg Niatsiin (3a314), 14,00 mg Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi
preparaat, 405,00 mcg Biotiin (3a880), 2,00 mg Foolhape (3a316), 68,00 mg
Koliinkloriid (3a890), 28,00 mg Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat), 45,00
mg Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid), 70,00 mg Tsinkoksiid (3b603), 12,00 mg
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat), 0,25 mg Seleen (3b801)
(naatriumseleniit), 0,50 mg Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba), 278,00 mg
Diatomiitmuld (E551c)
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