Struktur Mix
Erisöödad
Täiendsööt hobustele ja ponidele
Hüdrotermiliselt paisutatud mais annab energiat, hakitud lutsernhein ning aganad
annavad toidule struktuursed omadused. See stimuleerib mälumist, toit saab
paremini süljega segatud, mis omakorda soodustab seedimist. Optimaalse
valgu/energia suhte ning kõrge kiudainesisalduse tõttu on Struktur Mix sobilik
lisamiseks igat sorti menüüsse. Vastavalt vajadusele võib seda kasutada ponidel,
tööhobusetõugudel ning mis tahes põhjustel puhkavatel hobustel täissöödana või
segatult kõvatoiduga. Structure Mix’i eelistatakse sageli ka reisivatel
võistlushobustel. Tänu melassisisaldusele on toidusegu tolmuvaba ning sobib seega
tolmu suhtes tundlikele hobustele.
Toitmissoovitused: Põhitoiduna 1,5 kg 100kg kehamassi kohta päevas. Lisandina
tavalise toidu kõrval 200-500g 100kg kehamassi kohta päevas.
Koostis: 42,0 % lutsernihein, 30,0 % maisihelbed, 11,0 % suhkrupeedimelass, 8,0 %
odrapõhk, 2,5 % rapsiõli, 0,8 % kuivatatud puuvili (õun), 0,6 % naatriumkloriid, 0,5 %
kaltsiumkarbonaat, 0,3 % monokaltsiumfosfaat, 0,2 % magneesiumoksiid, 0,2 %
õllepärm
59,0 g/kg seeduvat proteiini
9,8 MJ/kg seeduvat energiat
Analüütiline koostis: 9,60 % Toorproteiin, 8,00 % Toorõlid ja -rasvad, 19,80 %
Toorkiud, 7,80 % Toortuhk, 0,90 % Kaltsium, 0,30 % Fosfor, 0,35 % Naatrium, 0,35 %
Magneesium, 18,00 % Tärklis, 5,30 % Suhkur
Lisandid kg kohta: 9.500,00 I.E. Vitamin A (3a672a), 700,00 I.E. Vitaminas D3
(3a671), 300,00 mg E-vitamiin (3a700), 50,00 mg Vitamiin C (3a312), 20,00 mg
Vitamiin B1 (3a821), 8,00 mg Vitamiin B2 (3a825i), 20,00 mg Vitamiin B6 kui
püridoksiinhüdrokloriid (3a831), 75,00 mcg Vitamiin B12 kui vitamiin B12-preparaat,
18,00 mg Niatsiin (3a314), 20,00 mg Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi
preparaat, 800,00 mcg Biotiin (3a880), 8,00 mg Foolhape (3a316), 200,00 mg
Koliinkloriid (3a890), 100,00 mg Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat), 80,00
mg Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid), 200,00 mg Tsinkoksiid (3b603), 35,00 mg
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat), 0,60 mg Seleen (3b801)
(naatriumseleniit), 0,70 mg Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba)
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