
Energie Pellets
VÝKONOVÉ KRMIVO

Feed supplement for horses and ponies

Energetické pelety zásobia vášho športového koňa spolu s bežnou dávkou zo žľabu
všetkými výživnými látkami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie maximálnych
výkonov.
Sú mimoriadne vhodné ako prídavok v období intenzívnych tréningových fáz, keď
vysokohodnotné bielkoviny a minerály majú podporiť tvorbu svalovej hmoty. Veľmi
dobre využiteľné zložky vynikajúcej kvality zaisťujú dobrú stráviteľnosť, vďaka čomu
sa odľahčuje organizmus. Okrem toho za studena lisovaný olej z pestreca
mariánskeho s viacnásobne nenasýtenými mastnými kyselinami pôsobí pozitívne na
svalstvo, kožu
a srsť. Obzvlášť chutné sú tieto pelety vďaka vysokému podielu vybraných druhov
ovocných výliskov, ktoré majú podporný účinok na trávenie. Vzhľadom na vyváženú
zmes vitamínov a minerálnych látok sa môžu pelety používať ako jediné žľabové
krmivo, ale tiež podávať v kombinácii s obilím.

Odporúčanie pre kŕmenie: Ľahká až stredne ťažká práca: cca 200 g - 400 g/100 kg
telesnej hmotnosti/deň, ťažká práca: cca 400 g - 600 g/100 kg telesnej
hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.

Zloženie: 26,0 % pšeničné otruby, 19,5 % lucernová múčka, 17,0 % jačmeň, 13,0 %
boropelety z drene cukrovej repy, 7,0 % kukurica, 6,9 % repná melasa, 4,8 % Linseed
meal, 1,9 % uhličitan vápenatý, 1,8 % chlorid sodný, 0,6 % olej z pestreca
mariánskeho, 0,6 % oxid horečnatý

g/kg využiteľný surový proteín: 93,6 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg
MJ/kg využiteľná energia: 10,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,8 MJ ME/kg

Podiely obsiahnutých látok: 13,00 % Surový proteín, 3,00 % Surový tuk, 11,50 %
Surová vláknina, 10,50 % Surový popol, 1,50 % Vápnik, 0,50 % Fosfor, 0,70 % Sodík,
0,50 % Horčík, 0,50 % Lyzín, 0,20 % Metionín, 16,70 % Škrob, 8,50 % Cukor

Prídavné látky na 1 kg: 20.000 I.E. vitamín A (3a672a) NA, 2.000 I.E. vitamín D3
(3a671) NA, 250,00 mg Vitamín E (3a700) NA, 60,00 mg vitamín C (3a312) NA, 3,00 mg
vitamín B1 (3a821) NA, 4,00 mg vitamín B2 (3a825i) NA, 2,00 mg vitamín B6 ako
pyridoxín hydrochlorid NA, 30,00 mg niacín (3a314) NA, 20,00 mg kyselina
pantoténová NA, 600,00 mcg biotín (3a880) NA, 3,00 mg kyselina listová NA, 100,00 mg
Cholinchlorid (3a890) NA, 20,00 mg Železo (3b103) (síran železnatý, monohydrát) NA,
60,00 mg mangán (3b502) (oxid mangánatý) NA, 100,00 mg oxid zinočnatý (3b603) 
NA, 16,00 mg meď (3b405) (síran meďnatý pentahydrát) NA, 0,35 mg selén (3b801)
(seleničitan sodný) NA, 0,85 mg jód (3b202) (jodičnan vápenatý, bezvodý) NA,
1.465,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Nutričné doplnkové látky
  ZA = Zoologické prísady
  TA = Technologické doplnkové látky
  SA = Sensory additives
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