تـربـيــــــة

BREEDING
( Premium ) 14 %

( مـتـمـيـــز ) ٪ ١٤

Mare and foal – perfect formula for health during
gestation, lactation, and growth.
•
•
•
•
•
•

Heat-treated natural grains.
Rich in Protein and Amino Acids.
Rich in Minerals and Trace Minerals.
Optimal Calcium: Phosphorus ratio.
High vitamin content for Optimum growth.
Rich in Omega 3:
- Improve Immunity and animal health condition.
- Reduce problems with OCD.
- Improve Bones and tendons growth.
• In the last three months of gestation and during lactation.
• Young Horses from 1 to 3 years old.
• Maximum support of bones, tendons, and joints.

Ingredients:

Barely Grains – Yellow Corn Grains – Wheat Grains – Full Fat Soybean (FFSB) – Full Fat Flaxseeds – Fenugreek seeds – Nigella Sativa
(Black seeds) – Rice Bran – Sugar Cane Molasses – Methionine Amino
Acid – Lysine Amino Acid – Choline Chloride – Brewer’s Yeast Powder
– Anti-Caking – Magnesium Oxide – Mineral Premix – Sodium Bicarbonate – Common Salts – Di-Calcium Phosphate – Drees – Limestone.
.
Value in %
85.10
14.00
6.90
6.80
4.40
0.90
0.60
0.60
0.30
74.50

Analysis:

Nutrient
Dry Matter
Crude Protein
Crude Fat
Crude Fiber
Ash
Calcium
Total Phosphorus
Lysine Amino Acid
Methionine Amino Acid
)Total Digestible Nutrients (TDN

Gross Energy in Kcal: 3815.8 Kcal
Equine Feeding: 1-1.5 kg feed per 100kg of horse weight.

للفــرس و املهــر – للحصــول عــي صحــة مثاليــة اثنــاء الحمــل و ادرار
لــن الرضاعــة و النمــو للمهــر.

• مخلــوط مميــز مــن البــذور الطبيعيــة الغنيــة باالوميجــا  ٣معالجــة حراريــا لتحســن هضمهــه.
مضــاف ايل هــذا املخلــوط تركيبــة غنيــة مــن الفيتامينــات واالمــاح و العنــارص املعدنيــة النــادرة
(املخلبيــة) باالضافــة ايل االحــاض االمينيــة االساســية و الرضوريــة لتحقيــق النمــو و االداء االمثــل
الجهــزة الجســم الحساســة للمهــور اثنــاء الحمــل و بعــد الــوالدة.
• يحتــوي املركــب عــي العنــارص الالزمــة لدعــم العظــام و االوتــار و املفاصــل للمهــور اثنــاء الحمــل
يف الثالثــة اشــهر االخــرة قبــل الــوالدة و ايضــا للفرســات اثنــاء الرضاعــة و املهــور الصغــار خــال 36
شــهر حيــث تــزداد حاجتهــم لغــذاء عــايل الجــودة لنمــو افضــل و صحــة جيــدة.

الخامات املستخدمة:

حبــوب الشــعري  -حبــوب الــذرة الصفــراء  -نخالــة القمــح (رده)  -بــذرة فــول الصويــا الكاملــة
الدهــن  -بــذور الكتــان الكاملــة الدهــن  -بــذور حبــة الربكــة  -بــذور الحلبــة  -رجيــع الكــون -
مــوالس قصــب الســكر  -حمــض أمينــي ميثيونــن  -حمــض أمينــي ليســن  -كولــن كلوريــد  -خمــرة
جافــة  -مضــاد ســموم فطريــة  -أكســيد ماغنســيوم  -أمــاح معدنيــه  -بيكربونــات الصوديــوم  -ملــح
طعــام  -فوســفات كالســيوم ثنائيــة  -دريــس  -حجــر جــري.

التحليل:

العنرص الغذايئ

املاده جافة
الربوتني الخام
الدهن الخام
األلياف الخام
الرماد الخام
الكالسيوم
الفوسفور الكىل
حمض أميني ليسني
حمض أميني ميثيونني
املركبات الكلية املهضومة

القيمة ٪
85.10
14.00
6.90
6.80
4.40
0.90
0.60
0.60
0.30
74.50

الطاقة الكلية =  3815.8ك .كالوري
التغذية للجواد :يضاف  ١.٥ - ١كجم لكل  ١٠٠كجم من وزن الجواد.

