Junior Pellets (uden havre)
Kraftfoder til ungheste i vækst · 3,5mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse Junior er et foder, der er tilpasset føl og plages vækst og udvikling.
Absolut-Horse Junior dækker fuldstændig unghestens særlige behov for næringsstoffer.
Essentielle aminosyrer sikrer optimal udvikling og stabil vækst.
Foderet er rig på calcium, kobber og mineraler, som understøtter en sund udvikling af
ledbrusk og knogler. Ligeledes er det tilsat gærkultur for en optimal funktion af fordøjelsen.
Absolut-Horse Junior er små pressede piller (3,5 mm), som kan spises af helt små føl.
Pillerne kan desuden opblødes i vand, hvis der skulle være problemer med at tygge.
Velegnet til ungheste i vækst.








Fremmer sund udvikling af led og knogler
Stimulerer fordøjelsen
Lavt indhold af stivelse og sukker
Essentielle næringsstoffer der er tilpasset føl og plages vækst og udvikling
Gærkultur for en optimal funktion af fordøjelsen
Naturlige råvarer
Fodres til ungheste i vækst, fra fravænning til 2 års alderen.

Anbefalede daglige mængde til føl pr. 100 kg ved forventede udvoksede legemsvægt fra 8. måned.
Som et supplement til den grundlæggende forsyning sammen med hoppemælken.
Fra 3. leveuge til føllet er 5 måneder fri adgang, men max. 600 g pr. dag i flere rationer
Fra føllet er 5. måneder fodres ca. 1,0 kg
Fra føllet er 6. måneder fodres ca. 1,4 kg
Fra føllet er 7. måneder fodres ca. 1,7 kg
Fra føllet er 12. måneder fodres med ca. 2 kg
Vær opmærksom på, at føl eller plage skal have mindst 1,2 kg hø af god kvalitet eller 1,4 kg wrap pr. 100 kg
kropsvægt/ dag, samt fri adgang til frisk drikkevand.
Sammensætning:
Hvede · Hvedeklid · Soja · Lucernegrønmel · Sukkerroemelasse · Ølgær · Byg · Majs · Laktose
MJ 11,60 / FE 0,87 energi/kg
Indholdsgaranti:
Råprotein 16,30% · Råfibre 6,40% · Råfedt 2,50% · Råaske 8,40% · Stivelse 28,50% · Sukker 6,40% ·
Calcium 1,40% · Fosfor 0,65% · Magnesium 0,30% · Natrium 0,40%.
Tilsætningsstoffer:
Vitamin A 27.000 I.E. · Vitamin D3 2.700,00 I.E. · Vitamin E 350,00 mg · Vitamin B1 16,00 mg ·
Vitamin B2 12,00 mg · Vitamin B6 12,00 mg · Vitamin B12 60,00 µg · Pantotensyre 20,00 mg ·
Niacin 50,00 mg · Folsyre 2,00 mg · Biotin 500,00 µg · Kobber 66,00 mg · Jern 200,00 mg ·
Mangan 130,00 mg · Zink 240,00 mg · Selen 1,20 mg · Kobolt 0,60 mg · Jod 1,00 mg
Holdbarhed: Sæk 9/ BigBag 3 måneder fra produktionsdato (uåbnet),
Vægt: 15 kg
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
Kan også bestilles i 1000 kg Big Bags eller til indblæsning (min. bestilling 3 tons)
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