
Weide Ergänzer / Suvemüsli
Erisöödad

Täiendsööt hobustele ja ponidele

Seetõttu oleme suveperioodiks mõeldud Weide Ergänzer müslile lisanud
toorkiukontsentraati Darm Fit. See stabiliseerib seedetrakti ning aitab muuta näritud
toidukogust vähem tihedaks. 

Müsli on teadlikult valmistatud ilma vitamiine lisamata, kuna neid leidub rohus
piisavalt või on nende süntees tänu küllaldasele päikesevalgusele võimalik hobuse
enda kehas. 

Suvise rohusöömisperioodi lisatoit sisaldab kergelt kättesaadavaid mikroelemente,
mida rohus pole piisavalt. Samuti sisalduvad selles müslis kõik olulised mineraalid.
Müsli sisaldab vähe valku, kuna rohi ise on väga valgurikas, eriti suve alguses. Seega
on hobuse dieedi energiaallikad tasakaalustatud, et nii kergel kui keskmisel
koormusel töötavate hobuste elujõud ei väheneks. 
Weide Ergänzer on sobilik müsli kõigile hobustele, kes on rohusöödal kuni sügiseni.
Hobustel, kellel on kalduvus maoärrituseks, võiks piirata karjamaadel viibitavat aega
sealse rohu suure veesisalduse tõttu, ning see piirang kompenseerida Weide
Ergänzer müsliga.

Weide Ergänzer müsli toetab teie hobuse heaolu kogu suve vältel.

Toitmissoovitused: Kerge kuni keskmine koormus – 200-400g 100kg kehamassi
kohta päevas. Sobib kasutamiseks kogu aasta vältel, kuid talvel vajab paralleelselt
mineraalilisandi manustamist

Koostis: 23,4 % odrahelbed, 19,2 % maisihelbed, 16,9 % kuivatatud puuvili (õun),
8,5 % peenestatud mais, 5,9 % Peedimelass, 5,5 % lignotselluloos, 3,8 % kuivatatud
lutsernihein, 3,7 % kaerakestakliid, 3,7 % oder, 1,5 % päevalilleseemned, 1,3 %
purustatud jaanikaun, 1,1 % kaltsiumkarbonaat, 1,1 % dikaltsiumfosfaat, 1,0 %
maarjaohakaõli, 0,9 % naatriumkloriid, 0,8 % viinamarjaseemnejahu, 0,6 %
magneesiumoksiid, 0,4 % Porgandijäägid, 0,1 % kuivatatud punapeet

seeduvat proteiini (vRp): 48,5 g/kg
seeduvat energiat (MJ DE): 10,7 MJ DE/kg
Analüütiline koostis: 8,00 % Toorproteiin, 4,30 % Toorõlid ja -rasvad, 11,80 %
Toorkiud, 6,80 % Toortuhk, 0,85 % Kaltsium, 0,40 % Fosfor, 0,40 % Naatrium, 0,40 %
Magneesium, 0,30 % Lüsiin, 0,25 % Metioniin, 31,30 % Tärklis, 6,60 % Suhkur

Lisandid kg kohta: 250,00 mg Tsinkoksiid (3b603) NA, 25,00 mg Vask (3b405)
(vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA, 1,10 mg Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA, 2,00
mg Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA, 20,00 mg Vask (3b406) aminohappe-
vaskkelaat, hüdraat NA, 30,00 mg Mangaan (3b504) Mangaankelaat aminohappe
hüdraat NA, 45,00 mg Tsinkkelaadi aminohappe hüdraat (3b607) NA, 220,00 mg L-
lüsiinmonohüdrokloriid, tehn. puhas (3c322) NA, 1125,00 mg DL-Metioniin, tehn.
puhas (3c301) NA

  NA = Toitumuslikud lisandid
  ZA = Zootehnilised lisandid
  TA = tehnoloogilised lisandid
  SA = Sensory additives
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