
Struktur Mix
Speciālās barības

Feed supplement for horses and ponies

Hidrotermiksi diedzētā kukurūza zirga uztura devu enerģiju nodrošina ar enerģiju,
sasmalcinātie lucernas siens un salmi maisījumam dod strukturētu saturu. Struktur
Mix optimālā olbaltuma – ogļhidrātu attiecība un lielais šķiedrvielu īpatsvars uzlabo
jebkuru zirga pamatbarību. Pēc vajadzības šo maisījumu var izmantot kā vienīgo
barības veidu ponijiem, sacensību un darba zirgiem. Maisījumu var dot kā
papildbarību pēc ganībām vai pie pamatbarības. Barība ir arī ļoti iemīļota sacīkšu
zirgiem pārbraucienos un sacensību laikā.

Barošanas rekomendācija: līdz 2 kg dienā, aizstājot pamatbarību. Zirgiem ar
alerģiju pret sienu - atkarībā no dzīvnieka svara un slodzes, nepieciešams kā vienīgā
barība apmēram 1,5 kg / 100 kg dzīvsvara.

Sastāvs: 42,0 % Lucernas siens, 30,0 % Kukurūza (pārslās), 11,0 % Cukurniedru
melase, 8,0 % Miežu salmi, 2,5 % Augu eļļa, 0,8 % Augļu izspiedas (ābolu) kaltētas,
0,6 % Nātrija hlorīds, 0,5 % Kalcija karbonāts, 0,3 % Kalcija monofosfāts, 0,2 % Alus
raugs, 0,2 % Magnija oksīds

g/kg sagremojams proteīns: 68,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 61,7 g/kg
mJ/kg sagremojama enerģija: 10,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 9,0 MJ ME/kg

sastāvvielas: 9,60 % Jēlproteins, 8,00 % Jēltauki, 19,80 % Rupjšķiedras, 7,80 %
Rupjie pelni, 0,90 % Kalcijs, 0,30 % Fosfors, 0,35 % Nātrijs, 0,35 % Magnijs, 18,00 %
Ciete, 5,30 % Cukurs

papildvielas uz kg: 9.800 I.E. Vitamīns A (3a672a) NA, 700 I.E. Vitamīns D3 (3a671) 
NA, 300,00 mg Vitamin E (3a700) NA, 100,00 mg Dzelzs (3b103) (Dzelzs sulfāts,
monohidrāts (II)) NA, 80,00 mg Mangāns (3b502) (Mangāna oksīds) NA, 200,00 mg
Cinka oksīds (3b603) NA, 35,00 mg Varš (3b405) (Vara (II) sulfāts, pentohidrāts) NA,
0,60 mg Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA, 0,70 mg Jods (3b202) (Kalcija jodāts,
bez ūdens) NA

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