1342
HIPPOSTAR MERRIE-VEULEN
TÄYDENNYSREHU HEVOSILLE (Pelletti)
Yleisesti:
HippoStar Mare-Foal on täydellinen täydennysrehu nuorille varsoille, raskaana oleville ja imettäville tammoille.
Tämä pelletti sisältää erityisesti Spormin® :a joka takaa hyvän maidontuotannon ja on elintärkeää varsoille.
Spormin® :lla on ollut vähentävä vaikutus OCD-ongelmiin (Osteochondrosis).
Vinkki: Optimaalisen vaikutuksen Spormin® antaa ruokkimalla tammaa HippoStar Mare-Foal:lla tiineyden
kolmen viimeisen kuukauden ja imetyksen aikana.
Spormin®
On useampia riskitekijöitä Osteochondrosis kehittymiseen hevosilla kuin perinnöllisyys, vammat ja aktiviteetti.
Kirjallisuudessa ravitsemus mainitaan myös. Tiineyden viimeisten 3-4 kuukautta varsa absorboi 80% kaikesta
magnesiumista ja 90% kalsiumista ja fosforista, ja lähes 50% kuparista, sinkistä ja mangaanista. Tuona
aikana kuparia imeytyy myös maksaan. Magnesium on vastuussa kalsiumin imeytymisestä luihin, sinkki
aktivoi aineenvaihduntaa ja mangaani ruston muodostumista. Joidenkin ravintoaineiden kuten kuparia, joka
on olennaisen tärkeää varsalle, ei voi saada äidinmaidossa vaan ainoastaan napanuoran välityksellä.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että vuotiaat varsat joilla oli syntyessään kuparia varastoituneena maksaan on
50% vähemmän OCD ja OC polvissa ja vuohisnivelissä kuin varsoilla joilla ei ollut kuparia varastoituneena
maksassa.

Koostumus:














Ohra
Vehnäsuurimo
Vehnä
Soijajauho*
Kaura
Ruokosokeri melassi

Auringonkukan siemen rouhe
Maissi
Kaura lese
Pellavansiemeniä
Kalsiumkarbonaatti
Suola







Soijaöljy
Soija rouhe*
Monokalsiumfosfaatti
Magnesiumoksidi
Pellavansiemensouhe

* Valmistettu muuntogeenisestä soijasta.

Ravinto analyysi:






15,1 %
3,8 %
5,5 %
8,3 %
33 %

Raaka valkuainen
Raaka rasva
Raaka kuitu
Hehkutusjäännös
Tärkkelys







6%
1,20 %
0,60 %
0,50 %
0,45 %

Sokeri
Kalsium
Fosfori
Magnesium
Natrium

Laskennalliset arvot (/ kg):



Sulavaa valkuaista
EWpaard

For more information, see www.hippostar.nl
Lisää tietoa tuotteesta www.hippostar.fi

120 g
0.88 -

Lisättyjä ravintoaineita (/kg):




















3a672a Vitamiini A
E671 Vitamiini D3
3a700 Vitamiini E (All-rac-alfa-tokoferyyliasetaatti)
3a880 Biotiini
E4 Kupari (Kupari (II) sulfaattipentahydraattia)
E4 Kupari (Kupari (II) kelaatti glysiini)
E1 Rauta (Rauta (II) sulfaattimonohydraatti)
E1 Rauta (Rauta (II) kelaatti glysiini)
E5 Mangaani (Mangaani (II) oksidi)
E5 Mangaani (Mangaanikelaatti- aminohappo hydraatti)
E6 Sinkki (Sinkkioksidi)
E6 Sinkki (sinkki kelaatti glysiini)
3b304 Koboltti (Koboltti (ll) karbonaatti rakeita)
3b201 Jodi (kaliumjodidi)
E8 Seleeni (Natrium seleniitti)
3b8.10 Seleeni (Orgaanisessa muodossa seleeni tuotettu
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060)
Vitamiini C
B-Vitamiinit B1, B2, Niacin, B6, Cholin, B12

24950 IU
2880 IU
399 IU
860 μg
29 mg
40 mg
92 mg
25 mg
58 mg
10 mg
138 mg
30 mg
0.6 mg
0.9 mg
0.4 mg
0.1 mg



Käyttösuositus:
Siitostammat: Kantava 1-2kg, imettävä 4-6kg
Tamman kunnosta riippuen tiineyden viime kuukausina olisi tarjottava 1-2 kg rehua päivässä. Varsan
syntymän jälkeen voidaan rehun määrä nostaa ottaen imetyksen. Noin kymmenen viikon kuluttua
synnytyksestä lisätään 4-6 kg rehua tamman karkearehuun, jaetaan 4-5 ateriaan päivässä. Vieroituksen
jälkeen rehun määrä on laskettava takaisin normaalitasolle.
Ominaispaino: n. 700g / litra

Tuotenro: 1342
Paino:
25 kg

For more information, see www.hippostar.nl
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