
Weide Ergänzer
Speciālās barības

Feed supplement for horses and ponies

Darba zirgs vai straujš zirgs vieglā vai vidējā slodzē - Eggersmann Weide Ergänzer
Müsli apgādā tos ar visām svarīgajām minerālvielām un mikroelementiem, bet
ierobežoti -ar olbaltumvielām. Weide Ergänzer Müsli ir arī labs papildinājums, zirgu
ziemā turot nojumes stallī un barojot ar labu sienu. Ziemā, zemākas kvalitātes
pamatbarībā trūkstošie vitamīni ir jākompensē, zirgu piebarojot ar Eggersmann
Mineral Bricks. Zirgus, kuriem ir nosliece uz “uzpūstu vēderu”, ganībās jālaiž
ierobežoti, lai varētu aizstāt ūdens bagāto, kuplo zāli ar koncentrētu barību - šiem
zirgiem piemēroto izvēli - Weide Ergänzer Müsli. Pastaigu un sporta zirgiem šis musli
maisījums kombinācijā ar sienu dod nelielu olbaltumvielu devu, bet bagātīgi un
kompensējoši – enerģiju .

Barošanas rekomendācija: Ar Weide Ergänzer Müsli ir jāpiebaro darba zirgus un
nedaudz noslogotus zirgus atkarībā no šķirnes, barības pārstrādes spējas un ganību
kvalitātes no 0.5 līdz 1.5 kg dienā. Weide Ergänzer Müsli ir ieteicams arī kā labs
papildinājums, zirgu ziemā turot nojumes stallī un barojot ar labu sienu. Atkarībā no
pamatbarības kvalitātes un pēc nepieciešamības kā piedevu trūkstošo vitamīnu
kompensācijai iesakāmas arī 3-5 briketes Eggersmann Minaral Bricks.

Sastāvs: 23,4 % Mieži (pārslās), 19,2 % Kukurūza (pārslās), 16,9 % Augļu izspiedas
(ābolu) kaltētas, 8,5 % Kukurūza (sasmalcināta), 5,9 % Cukurniedru melase, 5,5 %
Lignoceluloze, 3,8 % Lucernas siens (kaltēts), 3,7 % Mieži, 3,7 % Klijas no auzu
mizām, 1,5 % Saulespuķu sēklas, 1,3 % Jāņmaizīte sasmalcināta, 1,1 % Dikalcija
fosfāts, 1,1 % Kalcija karbonāts, 1,0 % Mārdadžu eļļa, 0,9 % Nātrija hlorīds, 0,8 %
vīnogu sēklu pūderis, 0,6 % Magnija oksīds, 0,4 % Burkānu izspiedas, 0,1 % Galda
bietes (kaltētas)

g/kg sagremojams proteīns: 48,5 g/kg
mJ/kg sagremojama enerģija: 10,7 MJ DE/kg
sastāvvielas: 8,00 % Jēlproteins, 4,30 % Jēltauki, 11,80 % Rupjšķiedras, 6,80 %
Rupjie pelni, 0,85 % Kalcijs, 0,40 % Fosfors, 0,40 % Nātrijs, 0,40 % Magnijs, 0,30 %
Lizīns, 0,25 % Metionīns, 31,30 % Ciete, 6,60 % Cukurs

papildvielas uz kg: 250,00 mg Cinka oksīds (3b603) NA, 25,00 mg Varš (3b405)
(Vara (II) sulfāts, pentohidrāts) NA, 1,10 mg Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA, 2,00
mg Jods (3b202) (Kalcija jodāts, bez ūdens) NA, 20,00 mg 3b406(tai skaitā kā vara
helāts) NA, 30,00 mg (tai skaitā kā mangāna helāts) (3b504) NA, 45,00 mg tai skaitā
kā cinka helāts (3b607) NA, 220,00 mg L-lysine monohydrochloride, techn. pure
(3c322) NA, 1125,00 mg DL-methionine, techn. pure (3c301) NA

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