
Derma Vital Cubes
Specializuoti pašarai

Feed supplement for horses with skin problems

Yra veislių, kilusių iš šiaurinių šalių, pavyzdžiui islandų Arkliai, Skardžiai ar Fryzai. Jų
oda reaguoja į pašarus, kuriuose yra avižų, avižų sėlenų ar kitų produktų su avižų
kilme. Kad tam užkirstumėme kelią pagaminome pašarą “Derma Vital Cubes”, kurio
sudėtyje nėra avižų. Pašaras papildytas cinku ir biotinu. Receptas yra sudarytas iš
yaptingo vaistažolių mišinio, kuris padeda odai gyti. Šis pašaras padeda virškinimui,
nes yra žinoma, kad odos problemos gali kilti ir dėl virškinimo sutrikimų.

Recommended feeding: 

Žirgams ir poniams esant mažam fiziniui krūviui: 200g/ 100 kg kūno masės per
dieną. Esant įprastam fiziniui krūviui 400 g /100 kg kūno svorio. Šeriant mažesniu
kiekiu pašaro rekomenduojame pridėti mineralinių papildų.

Composition: 28,9 % kviečių sėlenos, 20,6 % vaisių gabaliukai (oboulių), 20,5 %
liucerna, 11,3 % miežiai, 8,1 % kukurūzai, 6,0 % cukrinio runkelio melasa, 2,3 %
kalcio karbonatas, 0,9 % natrio chloridas, 0,1 % šalavijas, 0,1 % kalendra, 0,1 %
riešutai, 0,1 % major, 0,1 % ramunėlė, 0,1 % dilgėlė, 0,1 % sodinė dašis

Digestible protein (dCP): 78,2 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 73,3 g/kg
Digestible energy (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,6 MJ ME/kg

Analytical constituents and levels: 11,40 % neapdoroti baltymai, 2,70 %
neapdoroti riebalai, 14,00 % džiovinti vandens augalai, 9,50 % neapdoroti mineralai,
1,60 % kalcis, 0,50 % fosforas, 0,40 % natris, 0,22 % magnis, 14,80 % krakmolas,
8,90 % cukrus

Additives per kg: 12.500 I.E. Vitaminas A (3a672a) NA, 1.250 I.E. Vitaminas D3
(3a671) NA, 160,00 mg Vitamin E (3a700) NA, 38,00 mg Vitaminas C (3a312) NA, 2,00
mg Vitaminas B1 (3a821) NA, 2,50 mg Vitaminas B2 (3a825i) NA, 1,00 mg Vitaminas
B6 NA, 19,00 mg Nikotininė rūgštis NA, 13,00 mg Kalcio pantotenatas NA, 375,00 mcg
Biotinas (3a880) NA, 1,90 mg Folio rūgštis NA, 63,00 mg Cholinchloridas (3a890) NA,
45,00 mg Geležis (3b103) NA, 140,00 mg Manganas (3b502) NA, 35,00 mg Varis
(3b405) NA, 0,80 mg Selenas (3b801) NA, 1,70 mg Jodas (3b202) NA, 390,00 mg cinko
chelatas (3b607) NA, 600,00 mg Cinkas (3b603) NA, 1.465 mg Propionsäure aus
Calciumpropionat (1a282) TA

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