
Weide Ergänzer
Specializuoti pašarai

Feed supplement for horses and ponies

,,Weide Ergänzer”- tai miusli mišinys, paturtintas mineralinėmis medžiagomis ir
mikroelementais. Sukurtas žirgams, kuriems reikalingas energijos šaltinis, bet
nereikia daug baltymų. Esant sausrai, taip pat kai žirgas gauna didesnį fizinį krūvį,
reikalingas padidintas energijos kiekis. Esant tam tikrų žolelių trūkumui- trūksta ir
mineralų bei mikroelementų, kurie reikalingi kaulams, raiščiams, sausgyslėms, ligų
prevencijai.

Recommended feeding: Weide Ergänzer šerti ganiavos metu, esant mažam
fiziniam krūviui. Priklausomai nuo veislės, būklės, ganyklos kokybės šerti nuo 0,5 iki
1,5 kg per dieną. Taip pat rekomenduojame kaip papildą su geros kokybės šienu
žiemos metu. Priklausomai nuo pašarų ir ganyklos kokybės rekomenduojame pridėti
Eggersmann ,,Mineral Bricks”, kad užtikrinti reikalingų medžiagų šaltinį.

Composition: 23,4 % miežių dribsniai, 19,2 % kukurūzų dribsniai, 16,9 % vaisių
gabaliukai (oboulių), 8,5 % grūsti kukurūzai, 5,9 % cukrašvendrės melasa, 5,5 %
Lignoceliuliozė, 3,8 % liucerna, 3,7 % miežiai, 3,7 % avižų sėlenos, 1,5 % saulėgrąžų
sėklos, 1,3 % saldžiavaisis pupmedis, 1,1 % dikalcio fosfatas, 1,1 % kalcio
karbonatas, 1,0 % pieninės usnies aliejus, 0,9 % natrio chloridas, 0,8 % vynuogių
sėklų milteliai, 0,6 % magnio oksidas, 0,4 % Carrot pomace, 0,1 % džiovinti
burokėliai

Digestible protein (dCP): 48,5 g/kg
Digestible energy (MJ DE): 10,7 MJ DE/kg
Analytical constituents and levels: 8,00 % neapdoroti baltymai, 4,30 %
neapdoroti riebalai, 11,80 % džiovinti vandens augalai, 6,80 % neapdoroti mineralai,
0,85 % kalcis, 0,40 % fosforas, 0,40 % natris, 0,40 % magnis, 0,30 % Lizinas, 0,25 %
metioninas, 31,30 % krakmolas, 6,60 % cukrus

Additives per kg: 250,00 mg Cinkas (3b603) NA, 25,00 mg Varis (3b405) NA, 1,10
mg Selenas (3b801) NA, 2,00 mg Jodas (3b202) NA, 20,00 mg 3b406 (vario chelatas) 
NA, 30,00 mg (magnio chelatas) (3b504) NA, 45,00 mg cinko chelatas (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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Heinrich Eggersmann
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32699 Extertal

Telefon: +49 (0) 5751 / 1793-0
E-Mail: info@eggersmann.info
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