
ReVital Cubes
ŠPECIÁLNE KRMIVO

Feed supplement for horses and ponies

Ak sa u koní diagnostikujú ochorenia ako schvátenie kopýt, PSSM, paralytická
myoglobinúria alebo Cushingov syndróm vyžaduje si to špeciálne kŕmenie. Príčiny
týchto ochorení sú blokády látkovej výmeny v rôznych stupňoch. V prevažnej väčšine
prípadov je príčinou nadmerné podávanie sacharidov pochádzajúcich z obilia ako
ovos, jačmeň, kukurica alebo špalda a s tým súvisiaca nadváha príslušných koní. Aj v
období pasenia prichádzajú spravidla do úvahy sacharidy ako pôvodcovia týchto
chorôb. Na rozdiel od stále rozšíreného názoru, že v období pasenia je príčinou
schvátenia kopýt príliš veľa bielkovín, sú vyvolávajúcimi látkami fruktány, ktoré
patria do skupiny sacharidov. Na prevenciu a rehabilitáciu uvedených ochorení alebo
ich následkov odporúčajú odborníci okrem dostatočného denného pohybu aj krmivo s
najnižším možným obsahom škrobu a cukru. V súlade s touto požiadavkou boli
vyvinuté ReVital Cubes. ReVital Cubes neobsahujú žiadne obilie. Požadovaná energia
sa získava z vysoko hodnotných a ľahko stráviteľných ryžových otrúb s obsahom
tuku. Toto omnoho
efektívnejšie získavanie energie z ryžových otrúb odľahčuje – na rozdiel od
získavania energie zo sacharidov – už zaťaženú látkovú výmenu postihnutých koní.
Pre kone nepoužiteľná energia, ktorá sa tvorí v hrubom čreve pri látkovej výmene
obilia z dôvodu nepriaznivého nadbytku škrobu, sa pri kŕmení ryžovými otrubami
nevytvára. Musí sa teda podávať výrazne nižšie množstvo krmiva, aby kôň získal
rovnaké množstvo stráviteľnej energie. Vďaka kŕmeniu vysoko kvalitnými tukmi
sa navyše oveľa výraznejšie podporuje spaľovanie vlastných tukových zásob ako pri
kŕmení obilím. Kôň týmto spôsobom získa celkovo viac energie aj z telesných rezerv
a účinne sa tak predchádza nadváhe. Túto koncentrovanú energiu poskytuje ryžové
otruby obsahujúce tuk pri súčasne veľmi dobrej akceptácii v kŕmnom žľabe. Ak sa
používa ako jediné žľabové krmivo, môže sa tým výrazne znížiť množstvo krmiva
ReVital Cubes. Ryžové otruby sa tiež vyznačujú nízkym, ale vysoko hodnotným
obsahom bielkovín, ktorý je v ReVital Cubes doplnený esenciálnymi aminokyselinami.
Vysoké obsahy vitamínov a minerálnych látok sú v ReVital Cubes optimálne
prispôsobené nízkemu objemu krmiva
a anamnéze postihnutých koní. Špeciálne prispôsobená bylinková prísada súčasne
zabezpečuje harmonizáciu procesov látkovej výmeny.

Odporúčanie pre kŕmenie: Kone a poníky prijímajú pri ľahkej práci cca 200 g na
100 kg telesnej hmotnosti a deň k dostatočne dobrému, prednostne neskoro
zberanému senu. U koní, ktoré smú po fáze
rehabilitácie znova pracovať bez obmedzení, môže byť na zabezpečenie
dostatočného príjmu energie potrebné kŕmenie do 300 g/100 kg telesnej hmotnosti a
deň. Toto prispôsobenie dávky by sa však malo vykonať len vtedy, ak kôň nemá
žiadne výrazne viditeľné rezervy telesného tuku. Pri nižších množstvách krmiva sa
odporúča pridávanie vysokokvalitného minerálneho krmiva.

Zloženie: 25,5 % sušené ovocné (jablčné) výlisky, 25,0 % lucernová múčka, 22,5 %
otruby z lúpania ryže, 9,5 % Linseed meal, 6,2 % Lignocelulóza, 5,0 % uhličitan
vápenatý, 3,6 % repná melasa, 1,2 % chlorid sodný, 0,1 % listy ginka, 0,1 % vňať
pestreca mariánskeho, 0,1 % púpava, 0,1 % hlohové listy, 0,1 % artičoky

g/kg využiteľný surový proteín: 89,7 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 75,9 g/kg
MJ/kg využiteľná energia: 9,5 MJ DE/kg
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Metabolizable energy (MJ ME): 8,2 MJ ME/kg

Podiely obsiahnutých látok: 11,80 % Surový proteín, 5,00 % Surový tuk, 19,00 %
Surová vláknina, 11,00 % Surový popol, 1,80 % Vápnik, 0,60 % Fosfor, 0,50 % Sodík,
0,30 % Horčík, 6,20 % Škrob, 8,50 % Cukor

Prídavné látky na 1 kg: 21.000 I.E. vitamín A (3a672a) NA, 2.000 I.E. vitamín D3
(3a671) NA, 500,00 mg Vitamín E (3a700) NA, 100,00 mg vitamín C (3a312) NA, 20,00
mg vitamín B1 (3a821) NA, 20,00 mg vitamín B2 (3a825i) NA, 20,00 mg vitamín B6 ako
pyridoxín hydrochlorid NA, 50,00 mg niacín (3a314) NA, 40,00 mg kyselina
pantoténová NA, 650,00 mcg biotín (3a880) NA, 7,50 mg kyselina listová NA, 250,00 mg
Cholinchlorid (3a890) NA, 210,00 mg Železo (3b103) (síran železnatý, monohydrát) NA,
175,00 mg mangán (3b502) (oxid mangánatý) NA, 290,00 mg oxid zinočnatý (3b603) 
NA, 50,00 mg meď (3b405) (síran meďnatý pentahydrát) NA, 0,90 mg selén (3b801)
(seleničitan sodný) NA, 2,10 mg jód (3b202) (jodičnan vápenatý, bezvodý) NA,
1.994,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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