SETC A R D

PRE ALPIN ®

Wiesenflakes
®

Ruwvoeder in de vorm
van vlokken
Door de vlokkenstructuur is Pre Alpin®
Wiesenflakes gemakkelijk te voederen.
Pre Alpin® Wiesenflakes kan als aanvulling
bij het dagelijks rantsoen ruwvoeder gegeven
worden of kan als extra voeder onder het
krachtvoeder gemengd worden. Zo krijg je
meer structuur in het voeder en krijgt je paard
dagelijks voldoende hoogwaardige ruwe vezels.
TO E PA S S I N G
• ter vervanging van het basisrantsoen ruwvoeder
voor alle paarden
• als kwalitatieve aanvulling bij hooi, voordroog en
weidegang
• voor oude paarden of paarden met gebitsproblemen
zodat ook zij voldoende ruwvoeder eten
• voor paarden die door stof en schimmel in het
ruwvoeder problemen hebben met de luchtwegen
• voor meer vochtopname (indien brokken geweekt zijn)
• makkelijk om medicijnen aan toe te voegen
VOEDERADVIES
• ter vervanging van het basisrantsoen ruwvoeder:
dagelijks 1,2 tot 1,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht.
• als kwalitatieve aanvulling bij het basisrantsoen
ruwvoeder: de hoeveelheid moet aangepast worden
aan de hoeveelheid van het basisrantsoen:
1 kg Pre Alpin® Wiesenflakes vervangt 1kg hooi.
• bij kieskeurige paarden de hoeveelheid langzaam
opbouwen of laten weken ter gewenning.
Bvb 1 kg Pre Alpin®
Wiesenflakes in
2 liter water.
• ter vervanging van
krachtvoeder: 1,2 kg
Pre Alpin® Wiesenflakes
vervangt ca. 1 kg graan.

V E R PA K K I N G
Zakgoed 20 kg
(papieren zak)

www.agrobs.de
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Wiesenflakes
Ruwvoeder in de vorm
van vlokken
• meer dan 60 verschillende soorten grassen en kruiden
• leverancier van de optimale hoeveelheid ruwe vezels
• rijk aan natuurlijke vitaminen, sporenelementen en
mineralen
• melassevrij
• zonder toevoeging van etherische oliën of kunstmatige
aroma’s
• eiwitarm
• zetmeel- en fructaanarm
• stof- en schimmelvrij

Einzelfuttermittel für Pferde
Zusammensetzung: Gräser und Kräuter
Analytische Bestandteile
Rohprotein
verd. Rohprotein
Rohöle und -fette
Rohfaser
Rohasche
Calcium
Phosphor
Magnesium
Zink
Mangan
Kupfer
Selen
verd. Energie
(nach GfE 2003)

verd. Energie

10,31 MJ / kg

© Christiane Slawik

(nach Fehrle 1999)

9,00 %
7,20 %
2,50 %
26,90 %
9,80 %
0,78 %
0,25 %
0,23 %
23,00 mg / kg
122,00 mg / kg
5,30 mg / kg
0,06 mg / kg
7,77 MJ / kg

®

Ausführliche Produktinformationen finden Sie auf

www.agrobs.de
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