
EMH Kräuter Müsli
Barības mierīgam darbam un sportam

Feed supplement for horses and ponies

EMH ir augu ekstrakti, kas iegūti no augstvērtīgiem augiem, fermentēti ar
mikroorganismiem un ir jau uzrādījuši arvien pozitīvus rezultātus zirgu barošanā.
EMH Herb Muesli ir īpaši piemērots zirgiem, kuriem ir tieksme uz elpošanas ceļu
problēmām, kā arī tiem, kuriem ir alerģija uz putekļiem, kas ir nervozi vai kuriem
trūkst apetītes. Zirgi labprāt ēd EMH Herb Muesli, jo tas ir garšīgs un smaržīgs
papildinājums to ikdienas spēkbarības devai. Mēs zinām visu par zāļu spēcinošo un
atjaunojošo spēku, kā arī par to visaptverošo ietekmi uz visu organismu. EMH Herb
Muesli unikālā veidā apvieno dabiskās, vērtīgās, aromātiskās zālītes ar viegli
sagremojamu spēkbarības sajaukumu, kas nesatur auzas, un tādējādi papildina Jūsu
zirga ikdienas ēdienkarti ar dabas dziedinošo spēku. Pievienojot barībai EMH, barības
uzturvielas ir vieglāk pārstrādājamas, kā arī tiek optimizēta visas barības
sagremošana. Pateicoties līdzsvarotas zarnu trakta floras nodrošināšanai,
imūnsistēma var darboties nevainojami un efektīvi. Tādā veidā EMH Herb Muesli
veicina Jūsu zirga labsajūtu, lai kāda veida darbu un slodzi tas veiktu.

Barošanas rekomendācija: 

vieglā līdz vidējā slodzē esošiem zirgiem 250 - 500g uz 100 kg ķermeņa svara dienā.
Dodot mazāku daudzumu, iesakām pievienot minerālvielu piedevas.

Sastāvs: 31,6 % Mieži (pārslās), 25,8 % Kukurūza (pārslās), 7,3 % Klijas no auzu
mizām, 5,0 % Cukurbiešu melase, 3,7 % melase, 3,3 % Kviešu klijas, 3,3 % Lucerna
kaltēta (siens), 3,2 % Milti no lucernas zaļumiem, 2,9 % Kukurūza, 2,7 % Kalcija
karbonāts, 1,9 % Mieži, 1,6 % Jāņmaizīte sasmalcināta, 1,0 % Mieži (pūsti), 1,0 %
Kukurūza (pūsta), 0,9 % Burkāni (kaltēti), 0,9 % Nātrija hlorīds, 0,9 % Dikalcija
fosfāts, 0,6 % Fermented plant extract (EMH), 0,5 % Pētersīļi, 0,3 % rozmarīns, 0,2 %
piparmētras, 0,2 % Baziliks, 0,2 % Magnija oksīds, 0,2 % koriandrs, 0,1 % nātru
lapas, 0,1 % Ķiploki, 0,05 % Galda bietes (kaltētas), 0,05 % Augu eļļa

g/kg sagremojams proteīns: 69,3 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 61,7 g/kg
mJ/kg sagremojama enerģija: 11,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg

sastāvvielas: 9,60 % Jēlproteins, 8,40 % Rupjie pelni, 7,70 % Rupjšķiedras, 2,70 %
Jēltauki, 1,50 % Kalcijs, 0,50 % Fosfors, 0,40 % Nātrijs, 0,20 % Magnijs, 38,40 %
Ciete, 5,20 % Cukurs

papildvielas uz kg: 15.000 I.E. Vitamīns A (3a672a) NA, 1.500 I.E. Vitamīns D3
(3a671) NA, 310,00 mg Vitamin E (3a700) NA, 60,00 mg Vitamīns C (3a312) NA, 3,00
mg Vitamīns B1 (3a821) NA, 4,00 mg Vitamīns B2 (3a825i) NA, 2,00 mg Vitamīns B6 
NA, 30,00 mg Nikotīnskābe NA, 20,00 mg Ca pantotenāts NA, 600,00 mcg Biotīns
(3a880) NA, 3,00 mg Folskābe NA, 100,00 mg Holinhlords Cinks (3a890) NA, 25,00 mg
Dzelzs (3b103) (Dzelzs sulfāts, monohidrāts (II)) NA, 80,00 mg Mangāns (3b502)
(Mangāna oksīds) NA, 125,00 mg Cinka oksīds (3b603) NA, 20,00 mg Varš (3b405)
(Vara (II) sulfāts, pentohidrāts) NA, 0,45 mg Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA, 1,00
mg Jods (3b202) (Kalcija jodāts, bez ūdens) NA, 465,00 mg Kramglūda (E 551c) TA,
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335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat
(1k281) TA, 459,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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