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Breeding

Cube

For breeding or lactating mares

High-quality proteins



Breeding

Cube

Verdeler

www.equifirst.eu

Breeding Cube is een pellet speciaal ontwikkeld voor dragende en

zogende merries. Deze pellet bevat het OS-complex, een speciaal

ontwikkeld complex van koper, zink en mangaan in een optimale

verhouding waardoor gewrichten, kraakbeen, pezen en het skelet

zich optimaal kunnen ontwikkelen.

ø 8 mm

Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:

OS complex

Speciaal ontwikkeld complex van Koper, Zink

en Mangaan in een optimale verhouding

waardoor gewrichten, kraakbeen, pezen en het

skelet zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Organisch gebonden Selenium

Organisch selenium behoort tot de familie van

de antioxidanten en deze vorm is zeer

gemakkelijk op te nemen door het lichaam.

Vitamine C 

Vitamine C beschermt tegen celveroudering.

Het is onmisbaar voor de immunitaire

weerstand en versterkt de opname van

plantaardig ijzer.

GEBRUIKAANWIJZING

Te gebruiken in een hoeveelheid van 0,7 à 1 kg per 100 kg levend

gewicht en per dag. Aan te passen afhankelijk van het ras, de

intensiteit van de inspanning en de kwaliteit van het ruwvoer. Het

krachtvoeder altijd onbeperkt aanvullen met kwalitatief ruwvoer.

Het paard moet altijd kunnen beschikken over vers water. Het

voeder steeds koel, droog en donker bewaren.

GEWAARBORGDE GEHALTES

UFC/kg 0.88

DE-p (MJ/kg) 12.4

VRE paard 11.8

Ewpa 0.88

Ruw eiwit (%) 15

Ruw vet (%) 3.8

Ruwe celstof (%) 6

Ruwe as (%) 9

Suiker (%) 6.5

Zetmeel (%) 30

Lysine (gr/kg) 6.3

Methionine (gr/kg) 2.5

Vitamines (/kg)

Vitamine A (IU/kg) 25000

Vitamine C (mg/kg) 50

Vitamine D3 (IU/kg) 2875

Vitamine E (mg/kg) 400

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3

Biotine (μg/kg) 460

Omega-3 (gr/kg) 7

Mineralen en spoorelementen (/kg)

Calcium (%) 1.4

Fosfor (%) 0.6

Natrium (%) 0.45

Magnesium (%) 0.5

Mangaan (mg/kg) 55

Mangaanchelaat (mg/kg) 10

Koper (mg/kg) 29

Koperchelaat (mg/kg) 40

Ijzer (mg/kg) 138

Ijzerchelaat (mg/kg) 25

Zink (mg/kg) 138

Zinkchelaat (mg/kg) 30

Kobalt (mg/kg) 0.4

Organisch selenium (mg/kg) 0.2

Selenium (mg/kg) 0.4

Jodium (mg/kg) 0.7
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