Osteomin
Barības vaislas zirgiem un jaunzirgiem
vitaminizēts minerālvielu koncentrāts
Skeleta un to funkciju stabilitātei mēs pievienojām Osteomin kalciju un fosforu
proporcijās, kuras nepieciešamas augošam zirga organismam. Lai stabilizētu
saistaudus, optimizētu kaulu veidošanās procesu un nodrošinātu labu vielmaiņu šajā
barībā ir mikroelementi varš, zinks, mangāns, daļēji helāta veidā, kurš labi tiek
absorbēts organismā. Lai nodrošinātu vienmērīgu augšanu pievienotas svarīgās
aminoskābes lizīns un metionīns.
Barošanas rekomendācija: Barošanas ieteikumi: 3.-6. dzīves mēnesis 40 g dienā
+/- 10 g, 6.-12. dzīves mēnesis 75 g dienā +/- 15 g, 12.-24. dzīves mēnesis 90 g
dienā +/- 20 g, Viens mērs = 120 g. Šī rekomendācija attiecas uz zirgiem ar gaidāmo
svaru 500-600 kg, ja svars būs mazāks vai lielāks attiecīgi mainīt, kā rekomendēts.
Sastāvs: 27,0 % Kviešu klijas, 21,0 % Dikalcija fosfāts, 20,0 % Milti no lucernas
zaļumiem, 7,0 % Kalcija karbonāts, 5,10 % Cukurniedru melase, 3,80 % Mieži, 3,4 %
Magnija oksīds, 2,60 % Nātrija hlorīds, 2,0 % , 1,50 % Alus brāga kaltēta, 1,10 %
Mārdadžu eļļa, 1,00 % Alus raugs
sastāvvielas: 8,00 % Kalcijs, 4,00 % Fosfors, 1,00 % Nātrijs, 2,00 % Magnijs, 0,60 %
Lizīns, 1,30 % Metionīns, 5,70 % Ciete, 4,00 % Cukurs
papildvielas uz kg: 600.000,00 I.E. Vitamīns A (3a672a), 40.000,00 I.E. Vitamīns D3
(3a671), 2.000,00 mg Vitamin E (3a700), 1.800,00 mg Vitamīns C (3a312), 200,00
mg Vitamīns B1 (3a821), 200,00 mg Vitamīns B2, 200,00 mg Vitamīns B6, 1.000,00
mcg Vitamīns B12, 500,00 mg Nikotīnskābe, 400,00 mg Ca pantotenāts, 6.500,00
mcg Biotīns (3a880), 75,00 mg Folskābe, 500,00 mg Holinhlords Cinks (3a890),
1.250,00 mg Dzelzs (3b103) (Dzelzs sulfāts, monohidrāts (II)), 600,00 mg Mangāns
(3b502) (Mangāna oksīds), 300,00 mg (tai skaitā kā mangāna helāts) (3b504),
1000,00 mg Cinka oksīds (3b603), 450,00 mg tai skaitā kā cinka helāts (3b607),
210,00 mg Varš (3b405) (Vara (II) sulfāts, pentohidrāts), 180,00 mg 3b406(tai skaitā
kā vara helāts), 10,00 mg Selēns (3b801) (Nātrija selenīts), 10,00 mg Jods (3b202)
(Kalcija jodāts, bez ūdens), 11.180,00 mg , 2.200,00 mg
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