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Hartog Grass Mix 18kg - olejowana
sieczka z trawy
Cena

99.00 zł

Dostępność

magazyn

Czas wysyłki

1 dzień roboczy

Producent

HARTOG

Opis produktu
Gras-mix to wysokostrukturalna mieszanka suszonej trawy wzbogacona o granulki dodatkowego włókna - doskonała pasza
objętościowa dla koni na każdym poziomie pracy.
Odznacza się niską zawartością białka i bardzo dużym udziałem błonnika, dzięki czemu świetnie wspiera pracę jelit i procesy
trawienne.
Dodatkowo wzbogacona olejem, który podnosi jej wartość energetyczną, a jednocześnie, wraz z niewielkim dodatkiem melasy,
skutecznie zapobiega pyleniu się produktu, dlatego jest odpowiedni dla koni z problemami oddechowymi.
Sieczka jest smaczna i chętnie zjadana przez konie.
W przeciwieństwie do tradycyjnego siana, jest całkowicie pozbawiona pleśni, grzybów i toksyn i nie zawiera kurzu.
Zalety:
- niska zawartość białka
- bardzo duży udział włókna i błonnika - stymulacja przewodu pokarmowego i trawienia
- niepyląca
- pozbawiona kurzu, pleśni, grzybów
- doskonała dla koni z alergiami i problemami oddechowymi
- wzbogacana olejem
Skład:
Suszona trawa wzbogacona granulatem ze świeżo zebranego owsa i olejem, z niedużym dodatkiem melasy.
Porada żywieniowa:
Jako jedyna pasza objętościowa: 1 kg produktu na 100 kg jego wagi / dziennie.
Ponieważ ma on wyższe wartości odżywcze niż siano i kiszonka, możliwe jest zmniejszenie ilości koncentratu w diecie konia.
Pełna klasyczna litrowa miarka odpowiada około 250 g produktu.
Analiza Produktu:
Analiza oparta jest na 1 kilogramie.
Jest to produkt naturalny, więc przedstawione wartości mogą się różnić.
Wartość odżywcza:
Energia strawna 10,5 MJ
Białko surowe 10.70%
Tłuszcz surowy 2,40%
Włókno surowe 28,00%
Popiół surowy 8.20%
Cukier 11,00%
Cukier i skrobia 15,00%
EWPa 0,56%
VEP 533.00%
Strawne białko 78,00 g
Sucha masa 90,00%
Witamina A 30000,00 I.E.
Witamina E 20,00 mg
Biotyna (Vit.H) 0,20 mg
Witamina D3 910,00 I.E.
Wapń 5,00 g
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Fosfor 2,00 g
Magnez 1,00 g
Sód 0,50 g
Potas 21,00 g
Żelazo 473,00 mg
Miedź 4,00 mg
Mangan 26,00 mg
Cynk 15.00 mg
Selen 0,10 mg
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