
Balení:

 VITÁLNÍ LÁTKY
 DOPLNĚK K OVSU

 
 PRO VŠECHNY KONĚ

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ 
Original terabb - E

Produkt č.:. 1029863

Bez práce:                60 g terabb E
                  60 g obilovin 

na 100 kg tělesné hmotnosti

Denní dávka sena:  1 - 1,5 kg

Höveler- 
Odměrka:
1.100 g  

-------------------------------------------

terabb-E jsou granule k optimalizaci sena a obilovin.

terabb-E může být používán jako peletované doplňkové krmivo pro optimalizaci základního 
krmiva. Zařazením terabb-E do krmné dávky se lze vyhnout nedostatkům v zásobování 
minerálními látkami, vitaminy a bílkovinami, které se často vyskytují v klasických dávkách 
sena nebo ovsa.  Zvláště v období kdy je špatná kvalita sena nebo ovsa se doporučuje 
doplnit dávku granulí terabb-E. 

Složení terabb-E umožňuje, aby   kůň dostal optimální dávku s ohledem na energii, bílkoviny, 
stopové prvky a vitamíny, a to i v případě, že se terabb-Epoužívá jako jediné krmení.

Pro další zvýšení nutriční hodnoty směsi byly do složení terabb-E zahrnuty také pivovarské 
kvasnice. Pivovarské kvasnice díky vysokému obsahu vitamínů sk. B podporují a stabilizují 
přirozenou mikro�óru tlustého střeva. 

V závislosti na plemeni koně může být část nebo dokonce celý oves nahrazen terabb-E. 

terabb-E je určen pro ty, kteří dávají přednost větším peletám o velikosti 10 mm, které 
mohou být použity v kombinaci s ovsem nebo jako samostatné krmivo.

Pelety terabb-E můžete dávat  v případě potřeby  jako jediné žlabové krmivo.
V tomto případě dodržujte doporučené dávkování krmiva terabb-A.TIP!

Vitamíny rozpustné v tucích:

Vitamin A: 25.000 UI 
Vitamin D3: 3.100 UI 
Vitamin E: 300 mg  

Stopové prvky:

Železo: 230 mg
Zinek: 60 mg
Mangan: 80 mg
Měď: 8 mg
Jod: 1,6 mg
Selen: 0,3 mg
Kobalt: 0,18 mg

Poměr:

Ca:P: 3,75:1

 
NÍZKÁ ENERGIE

Doplňkové krmivo - balení 25 kg pytel

Složení:
Ovesné otruby
Pšeničné otruby          
Slunečnice - moučka
Vojtěška
Melasa, Sušené řízky
Pšeničný lepek   
Ječmen
Pivovarské kvasnice

Přísady a stravitelnost:  
Stravitelný surový protein na kg: 76 g
Stravitelná energie na kg OS: 9,6 MJ
Stravitelná energie na kg TS: 11,1 MJ
Hrubý protein: 10,50% 
Hrubý popel: 8,80% 
Hrubá vláknina: 14,00 % 
Hrubý tuk: 2,00%
Obsah škrobu: 13,86 %
Obsah cukru: 3,50 %

Minerální soli:  
Vápník: 1,50% 
Fosfor: 0,40% 
Hořčík: 0,20% 
Sodík: 0,40% 

Lehká zátěž:           130 g terabb E
                 130 g obilovin 

Střední zátěž:          260 g terabb E
                 260 g obilovin 

 PIVOVARSKÉ KVASNICE

VOLNÝ ČAS


