
EMH Heu Cubes
Speciālās barības

Feed supplement for horses and ponies

Eggersmann Hay Cubes piedāvā pilnvērtīgu alternatīvu sienam, kas īpaši piemērota
vecākiem zirgiem vai zirgiem, kam ir problēmas ar zobiem. Tāpat Hay Cubes ir ideāls
pamats, kurā iejaukt zāles vai minerālu koncentrātus. Hay Cubes sastāvdaļu
audzēšana un apstrāde tiek stingri kontrolēta. Balstoties uz līgumiem ar zemniekiem,
mēs varam garantēt rūpīgas novākšanas un apstrādes tehnoloģijas, kā arī optimālu
zāles kvalitāti. Saskaņā ar regulāru augsnes paraugu pārbaužu rezultātiem, laukiem
tiek sistemātiski nodrošināts pareizā daudzuma un tipa mēslojums, un tie tiek
apsaimniekoti atbilstoši zirgu barības audzēšanas prasībām. Tādējādi zālaugi netiek
nomākti pārliekas mēslošanas dēļ, bet gan tiek specifiski rosināta to augšana, lai
nodrošinātu optimālu sajaukumu un līdzsvaru. Lai veicinātu šķiedru pārstrādi un
uzlabotu spēju uzņemt barības vielas, Hay Cubes struktūra ir bagātināta ar
Eggersmann MicroHerbs (EMH). Ja to izbaro regulāri, var cerēt uz uzlabotu zirga
vispārējo pašsajūtu un paaugstinātu vitalitāti. Tāpat EMH pagarina Hay Cubes
uzglabāšanas ilgumu. Lai palīdzētu saglabāt mūsu minerālresursus, zāle, no kuras
tiek izgatavotas Hay Cubes, netiek mākslīgi žāvēta. Mēs paļaujamies žāvēšanas
procesā tikai uz dabisko gaismu un saules siltumu, tādējādi dabiski saglabājot
barības vielas.
Pateicoties savai raupjajai struktūrai, Hay Cubes absorbē ievērojami vairāk ūdens
nekā standarta siena granulas. Pēc mērcēšanas tās pieaug apjomos aptuveni četras
reizes un iegūst irdenāku konsistenci.

Barošanas rekomendācija: 1 kg Hay Cubes aizvieto 1 kg hay. Pateicoties augstajai
absorbēšanas spējai, Hay Cubes ir obligāti jāmērcē. Attiecīgais izbarojamais
daudzums ir jāiemērc pieckārt lielākā ūdens daudzumā uz 15 minūtēm. Lai panāktu
vienmērīgu barības konsistenci, diskus var viegli sadrupināt.

Sastāvs: 99,4 % Pļavas siens, 0,6 % Fermented plant extract (EMH)

g/kg sagremojams proteīns: 67,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 55,0 g/kg
mJ/kg sagremojama enerģija: 7,2 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 5,9 MJ ME/kg

sastāvvielas: 8,30 % Jēlproteins, 32,5 % Rupjšķiedras, 4,50 % Cukurs, 5,70 %
Fructan
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