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VAN CORP LOOMASÖÖDAD

HORSEFOOD the best toodete nimistusse
kuuluvad kõrgekvaliteedilised loomasöödad,
lisandid ning teised erinevad tooted.
Nende toodete kaasabil Te saate koostada
tasakaalustatud ratsiooni oma hobusele, iga
päev! Meie pakume Teie hobusele ainult
maitsvaid, naturaalseid ja puhtaid tooteid!

VAN CORP DIERVOEDERS
kontserni tootmised asuvad Hollandi
linnakestes Waalwijk ja Schalkwjk.
Mõlemad tootmiskeskused on
optimaalselt moderniseeritud ja
vastavad rangetele nüüdisaegsetele
nõuetele, mis on esitatud ohutuks
loomasööda tootmiseks.

Juba üle 40-e aasta on ühe Hollandi perefirma
VAN CORP süda ja hing kuulunud
kvaliteetsete- ning seejuures taskukohaste
hindadega hobutoodete valmistamisele.
Tulemused on nüüd Teie ees. Need on terved,
õnnelikud ja võimekad hobused!
Ning täna võime uhkusega öelda, et

Meie tooted on vastavuses selliste
kvaliteedisertifikaatidega, nagu:
HACCP, GMP+, SECURE FEED.
Sellega on tagatud toodete kõrge
kvaliteet ning ohutus meie
klientidele.

HORSEFOOD on parim!

Hans Peter Minderhoud &
Edward Gal

Tim Lips
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HORSEFOOD the best
SAADIKUD

Hans Peter Minderhoud
Edward Gal
Jan De Boer
Tim Lips
Simon Missiaen
Emmelie Scholtens
Isabel Cool
Kristen Brouwer

Saavutus, läbi
naturaalse toidu!

...

Hans Peter Minderhoud &
Edward Gal

Emmelie Scholtens

Tim Lips
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HOBUSE LIIGIOMANE

TOITAINED, MIDA HOBUNE

SÖÖMISKÄITUMINE

VAJAB IGA PÄEV!

50-ne miljoni aasta jooksul on evolutsiooni

Koresööt on kõikide toitumisprogrammide

käigus hobune kohanenud tarbima

aluseks. Ideaalis tarbib hobune koresööta

madalakvaliteedilist, kuid kõrge

1,5...2% oma kehakaalust, ööpäevas.

kiusisaldusega rohtu - koresööt!

VESI on kõige olulisem ratsiooni osa.
Täiskasvanud hobuse ööpäevane veetarve

Metsik hobune kulutab söömisele 16 tundi

on 20-30 liitrit.

ööpäevas ja sööta otsides läbib ta üle 20

SÜSIVESIKUD on hobusele peamiseks

kilomeetri päevas.

energiaallikaks! Jagunevad: struktuursed
(kiudaine) ja mittestruktuursed s/v

Hobused on mitte-mäletsevad rohusööjad.

(tärklised, fruktaan

ja teised lihtsad

suhkrud).
VALGUD e proteiinid osalevad
põhimõtteliselt kõikides bioloogilistes
protsessides (lihaste-, sidekoe kiudude-,
kapjade- ning karvkatte tervislik seisund).
Kehavalgud ehitatakse aminohapetest.
VITAMIINID reguleerivad organismi
ainevahetust ensüümide kaudu. Terve
hobuse organism on ka ise võimeline
tootma teatud vitamiine, väljaarvatud A- ja
E-vitamiin. Neid vitamiine peab hobune
saama toiduga!
MINERAALAINEID vajatakse vähe, kuid
on väga olulised. Jagunevad: mikro- ja
makroelemendid. Hea mineraalne tasakaal
on rohusöötadel, kehv on see teraviljades.

Tim Lips

HORSEFOOD.ee

HOBUSE SEEDESÜSTEEM

HOBUSE SEEDESÜSTEEM koosneb:

HOBUSE MAGU on väike organ,

- seedekanalist,

mahutavusega 9-15 liitrit. Seeditav mass

- seedeorganitest.

viibib maos lühikest aega, ...30 minutit.

SEEDEKANAL koosneb:

Toitainete imendumist maos ei toimu!

- suust,
- neelust,

SEEDIMINE PEENSOOLES. 450kg

- söögitorust,

kaaluval hobusel on võrreldes

- maost,

mäletsejalistega, üsna lühike peensool,

- peensoolest,

ligikaudu 21...25 meetrit.

- jämesoolest

Toit läbib peensoole 1-2 tunniga.

- ja lõppeb pärakuga.

Peensool on peamine toitainete imendumise

Seedeorganid on hambad, keel,

koht: siin seeduvad rasvad, valgud ja

süljenäärmed, maks, pankreas.

süsivesikud.
On teada fakt, et peensoole motoorika on nii

SUU. Hobune hammustab "rohu-tuti"

närvisüsteemi kui ka hormonaalse kontrolli

lõikehammastega läbi ja suunab sööda

all!

esmalt põskmiste hammaste vahele
peenestamiseks.

SEEDIMINE JÄMESOOLES. Jämesool

Keskmiselt võtab hobune 73...92

koosneb : umbsoolest, käärsoolest,

suutäit/minutis. Hammastega vähendab

pärasoolest.

hobune rohu või

Jan de Boer
heina osakeste mõõtmeid

Hobuse jämesooles elab unikaalne

väiksemaks kui 1,6mm.

mikroobipopulatsioon. Mikroobide

1kg pikakõrrelise heina söömiseks peab

optimaalseks elutegevuseks on vajalik täita

hobune tegema 3000-3500

teatud eeldus: jämesoole pH (vahemik 6-7)

mälumisliigutust.

peaks olema stabiilne. Järsk söödamuutus
võib põhjustada pH- ja sööda seeduvuse

SÜLJE TÄHTSUS SEEDIMISEL.

alanemist ning see võib kaasa tuua

Sülg koosneb :

bakteripopulatsioonide alanemist, ...seetõttu

- 99% vett,

tuleb uute söötadega hobuse seedesüsteemi

- 1% anorgaanilisi soolasid ja valkusid.

harjutada 2 nädalase perioodi jooksul!

Hobune produtseerib 10-40 liitrit sülge/
ööpäevas.
Sülje eritumise hulk sõltub toidu iseloomust.
Mida rohkem kuivainet, seda rohkem sülge
eritub ning maos on parem pH tasakaal
(väheneb risk maohaavandite tekkimiseks).
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ENERGIA
Hobuse koormust jaotatakse töö kestuse ja
iseloomu järgi ülalpidamiseks, kergeks-,
keskmiseks- ja raskeks tööks.
Põhk, hein, silo ja lutsern on koresöödad.
Nendest ammutab hobune energiat ja
proteiine, mis on eluks vajalikud.
Lisasöötasid tuleb ratsiooni lisada siis, kui
koresööt on madala energia, proteiinide,
vitamiinide ja mineraalide sisaldusega ning
nendel eluperioodidel, kui hobune
rakendatakse töösse.

Koormuse

Toitained

Spordiala

intensiivsus

Hobuse kehalise koormuse iseloom ning
kehakonditsioon suuresti määravad kindlaks

Lühiajaline

Suhkur

jõupingutus

Tärklis

Takistussõit
Kross

hobuse toitainete vajadused. Toitainete
vajadused sõltuvad veel soost, tõust ning ka
isendi eripäradest.

Kestvam

jõupingutus

Madal intensiivsus

Kiud

Koolisõit

Õlid

Kestvus

Joonis. Nõudmised toitainetele erinevatel

Hobust kaaludes, Te saate teada looma täpse
kaalu. Allpool tabelis on antud juhised, kuidas
määrata oma hobuse kehakaalu.

hobuspordialadel.

Jan de Boer

Rinnakorviümbermõõt

210cm

Keha pikkus

171cm

Standard väärtus

11.900

(standard väärtus on sama kõikidele hobustele)

210 x 210

= 44.100

44.100 x 171 =

= 7.541.100

7.541.100 : 11.900

= 633kg

Tähelepanu! Hobuse kehakaalu ning kehakonditsiooni
analüüsimisel tuleb kindlasti arvesse võtta individuaalseid
eripärasid. Heas konditsioonis hobune on inimsilmale nähtav
ümarate vormidega ning heas toonuses lihastega. Ribid on
tuntavad, kuid silmale nähtamatud.

Joonis 1. Hobuse kehakaalu

arvutamine
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MEIE LOOMASÖÖTADE
TUGEVUS!

Hea toitumisprogramm vastab
järgmistele nõuetele:
- arvestab hobuse toitainete

HORSEFOOD the best

vajadusi,

Kogemustele, teadmistele ning

- säilitab tervisliku seedesüsteemi,

pühendumusele tuginendes on võimalik luua

- pakub ainult kõrgeima kvaliteediga

kõrgekvaliteedilist toodet, mis püsib

söödakomponente.

Hobuse füüsilise soorituse võimekus
sõltub paljudest teguritest, ka
- tervislik seisund,
- söötmine,

turukonkurentsis aastakümneid.

MIS TEEB MEIE SÖÖDAD ERILISTEKS?
- Graanulitesse lisatud vitamiinid on kaetud
unikaalse kaitsva kihiga, et säilitada toitainete
sisaldus tootmisprotsessi käigus ning

- keskkonnatingimused
(välistemperatuur).

hoiustamisel. See tähendab, et vitamiinide nn
õhku lendumist ei toimu ning söötade
toiteväärtus püsib ajas muutumatuna pikka

ÕNNELIKUKS OLEMISEKS

aega.

VAJAB HOBUNE...

-Kaetud vormis biotiini on lisatud

- hea kvaliteediga rohusööta,

karvavälimuse- ning kabjamaterjali tugevuse

- toredat liigikaaslast seltsiliseks,

parendamiseks.

- palju vaba liikumisruumi.

- Hobuse tervise edendamiseks ning

Jan de Boer

vastupanuvõime tugevdamiseks on söötadesse
lisatud erinevaid maitsetaimi ning tsinkkelaati
(orgaaniline tsink): mida leidub
mitmetes graanulites.
- Kelaadid moodustuvad aminohapetest.
Vaskkelaat on lisatud kõikidesse
kontsentreeritud söötadesse. See vasevorm
imendub peaaegu täiel määral otse vereringesse
ning sellisel moel saame säästa looma
seedesüsteemi- ning siseorganeid liigse stressi
eest.
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GRAANULID

BASIS-SPORTBROK - palju

REFIT ENERGYBROK - ja Sinu

enamat, kui lihtne baasgraanul!

hobune on vitaalne iga päev!

Maitsev graanul kõikidele hobustele ja ponidele

Kõikidele hobuspordialadele sobiv graanul,

treenimisel kuni keskmise koormuseni. Selle toote

treenimisel kuni kõrgeima koormuseni. Järk-

eeliseks on asjaolu, et koos koormuse kasvuga ei

järgult vabanev energia.

ole tarvidust kohe vahetada sööta, vaid esialgu

Sisaldab looduslikku päritolu antioksüdante.

piisab mõningasest söödakoguse

Kõikide vitamiinide ning -mineraalainete taset

suurendamisest. Sisaldab kõiki vitamiine ja

on suunatud vastamaks saavutusspordi

mineraalaineid, mida vajab hobune oma

ootustele - suurem kogus kaltsiumit, fosforit

elutegevuseks iga päev!

ning magneesiumit. Parandab lihaste

Väga soovitav ka ratsakoolidele!

ainevahetust, tagab kiire taastumisevõime ning
normaliseerib südame löögisagedust peale

Hobuse poolt seeditav energia 12,9MJ/kg

saavutust.

Hobuse poolt seeditav toores valk 8,8%
Toorvalk 11,5%

Hobuse poolt seeditav energia 13,5MJ/kg

Toorrasv 3,4%

Hobuse poolt seeditav toores valk 10,0%

Toortselluloos
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(kiudaine) 7,7%

Toorvalk 12,7%

Tuhk 7,7%

Toorrasv 4,3%

Suhkur 6,7%

Toortselluloos (kiudaine)

Tärklis 31,0%

Tuhk 7,4%

A-vitamiin 13500TÜ

Suhkur 6,5%

D3-vitamiin 2500TÜ

Tärklis 32,9%

E-vitamiin 135mg jt.

A-vitamiin 20000TÜ

Ca 10gr, P 4,9gr, Mg 3,0gr, Na 3gr, Cu 14mg, Zn

D3-vitamiin 4000TÜ

50mg, biotiin 150mcg.

E-vitamiin 300mg jt.

Koostis: oder, nisu, nisupeenkliid,

Ca 11gr, P 6gr, Mg 4,0gr, Na 3,0gr, Cu 18mg,

rohu-/lutsernigaanulid, kuivikud, melass,

Zn 80mg, biotiin 200mcg.

linnaseidud, sojaoakestad, kaer,

Koostis: odrakuskuss, nisupeenkliid, mais,

kaltsiumkarbonaat, premix, sool.

linnaseidud, melass, sojaoakestad, kaer,

6,5%

linaseemned, premix, kaltsiumkarbonaat.

SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta

SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta

Ülalpidamine - 0,3-0,4kg

Ülalpidamine - 0,2-0,3kg

Kerge töö - 0,4-0,5kg

Kerge töö - 0,4-0,5kg

Keskmine koormus - 0,5-0,7kg

Keskmine koormus - 0,6-0,7kg
Kõrgeim koormus - 0,8-1,0kg
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GRAANULID

JAARLING/MERRIEBROKKEN
Graanulid sälgudele/märadele.
Need graanulid on väljatöötatud söötmiseks
tõuaretuses märadele 3kuud enne oodatavat
sünnitust, varsa imetamise ajal ja sälgudele
kuni 2,5 eluaastani.
Kõrge toit-, mineraalainete ning vitamiinide
sisaldus.
E-vitamiini 300mg.
Sisaldab foolhapet.
Tootes sisalduvad vask- ja tsinkkelaat
optimeerivad imendumist vereringesse.

Hobuse
Jan de Boer

poolt seeditav energia 13,9MJ/kg

Hobuse poolt seeditav toores valk 11,9%
Toorvalk 14,5%
Toorrasv 5,0%
Toortselluloos (kiudaine) 5,5%
Tuhk 7,3%
Suhkur 6,1%
Tärklis 33,0%
A-vitamiin 21000TÜ
D3-vitamiin 4000TÜ
E-vitamiin 300mg jt.
Ca 10gr, P 6,3gr, Mg 3,9gr, Na 3,5gr, Cu 20mg,
Zn 125mg, biotiin 205mcg.
Koostis: oder, nisupeenkliid, nisu,
linnaseidud, kuivikud, röstitud sojaoad,
sojaoakestad, kaer, premix, kaltsiumkarbonaat,
linaseemned, melass, maitsetaimed.

SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta
Varsad 0,5-0,8kg
2.a vanused hobused 0,4-0,7kg
Tiined ja lakteerivad märad 0,5-0,7kg
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MÜSLID

APPEL-MIX -

KRUIDENSTRUKTUURMIX-

värskuse magus maitse!

looduslik valik!

See kaeravaba, värskusest pakatav müsli sisaldab

Kaeravaba taimemüsli, mis sobib söötmiseks

eriliselt sorteeritud maisi- ja odrahelbeid, lutserni,

kõikidele hobustele/ponidele.

porgandeid ja õunu.

Madala suhkrusisaldusega. Sisaldab

Rohkelt lisatud, noored lutsernikiud teevad selle

väärtuslikke linaseemneid, mis soodustavad

segu hobusele tõeliselt nauditavaks!

seedimist ning Omega-3/Omega-6

Maitsev müsli sisaldab looduslikke suhkruid

asendamatuid rasvhappeid, mis toetavad keha

ning kuivatatud õunatükikesi.

kaitsevõimet! Lisatud inuliin toimib kui

Appel-mix müsli võib valida hobusele/ponile nii

prebiootikum! Sisaldab kõike nõutud

lisasöödaks, kui ka väärtuslikuks maiuspalaks!

vitamiine ja mineraale, mida hobune vajab iga
päev!

Hobuse poolt seeditav energia 12,8MJ/kg
Hobuse poolt seeditav toores valk 9,4%

Hobuse poolt seeditav energia 14,0MJ/kg

Toorproteiin 12,3%

Hobuse poolt seeditav toores valk 8,1%

Toorrasv 3,9%

Toorproteiin 11,8%

Toortselluloos (kiudaine) 10,3%

Toorrasv 5,5%

Tuhk 6,6%

Toortselluloos (kiudaine)

Suhkur 3,3%

Tuhk 6,8%

Tärklis 30,0%

Suhkur 3,6%

A-vitamiin 10700TÜ

Tärklis 31,0%

D3-vitamiin 2100TÜ

A-vitamiin 14600TÜ

E-vitamiin 150mg jt.

D3-vitamiin 2900TÜ

Ca 9gr, P 6,1gr, Mg 3,0gr, Na 1,5gr, Cu 21mg,

E-vitamiin 210mg jt.

Zn 40mg, biotiin 100mcg.

Ca 10gr, P 4,8gr, Mg 2,7gr, Na 1,5gr, Cu 28mg,

Koostis: nisupeenkliigraanulid, odrahelbed,

Zn 55mg, biotiin 150mcg.

lutsern, kuivikud, maisihelbed,

Koostis: odra-, maisihelbed, nisupeenklii-,

pikakiuline lutsern, õun, vitamiiniterakesed,

lutsernigraanulid, pikakiuliselutserni jahu,

melass, porgandihelbed, linaõli, sojaõli.

linaseemned, vitamiiniterakesed, porgandi-,

9,7%

hernehelbed, melass, jaanileivapuu, sojaõli,
linaseemneõli, maitsetaimed.
SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta

SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta

Ülalpidamine - 0,3-0,4kg

Ülalpidamine - 0,3-0,4kg

Kerge töö - 0,4-0,5kg

Kerge töö - 0,4-0,5kg

Keskmine koormus - 0,5-0,7kg

Keskmine koormus - 0,5-0,6kg
Kõrgeim koormus - 0,6-0,7kg
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MÜSLID

EASY-MIX -

OMEGA-3 POWER MIX-

rahulikkus meeltes!

jõud, kontroll ja sihikindlus!

See kaeravaba müsli sisaldab rikkalikult hobuse

Kaeravaba, kõrgeima taseme müslisegu mis

poolt seeditavat energiat, samas hoides

sobib söötmiseks paljudel erinevatel

temperamendi kontrolli all. Lisatud ekstra kogus

distsipliinidel. Järk-järgult vabanev energia.

magneesiumit 0,4%.

Omega-3 asendamatud rasvhapped tagavad

Sisaldab kõiki vitamiine ning mineraalaineid, mida

suurepärase soorituse! Segu, milles mineraalide ja

hobune vajab oma elutegevuseks iga päev!

vitamiinide taset on suunatud vastamaks ka

Sobib söötmiseks hobustele kes teevad kerget tööd

tippspordi ootustele. Sisaldab

või treenivad keskmise koormusega.

külmpressitud linaõli ja pärmikultuure, mis
soodustab seedimist ning parandab sööda

Hobuse poolt seeditav energia 13,3MJ/kg

efektiivsust. Hoiab ära piimhappe tekke ning tagab

Hobuse poolt seeditav toores valk 9,2%

kiire taastumisevõime peale pingutust!

Toorproteiin 12,1%

Hobuse poolt seeditav energia 14,1MJ/kg

Toorrasv 3,9%

Hobuse poolt seeditav toores valk 7,5%

Toortselluloos (kiudaine) 8,7%

Jan de Boer

Tuhk 6,6%

Toorproteiin 12,2%
Toorrasv 6,9%

Suhkur 2,6%

Toortselluloos (kiudaine) 8,7%

Tärklis 34,0%

Tuhk 7,9%

A-vitamiin 15150TÜ

Suhkur 3,2%

D3-vitamiin 3000TÜ

Tärklis 29,0%

E-vitamiin 250mg jt.

A-vitamiin 22700TÜ

Ca 9,4gr, P 5,8gr, Mg 3,8gr, Na 1,4gr, Cu 28mg,

D3-vitamiin 4500TÜ

Zn 55mg, biotiin 175mcg.

E-vitamiin 420mg jt.

Koostis: odrahelbed, nisupeenkliigraanulid,

Ca 12gr, P 5,5gr, Mg 3,5gr, Na 3,1gr, Cu 43mg,

lutsernigraanulid, maisihelbed, vitamiiniterakesed,

Zn 90mg, biotiin 200mcg.

porgandihelbed, melass, sojaõli, linaõli,

Koostis: odrahelbed, lutsernigraanulid, lina-

magneesium.

seemned, nisupeenkliigraanulid, mais, paisutatud
nisu, vitamiiniterakesed, melass, sojaõli,
kaltsiumkarbonaat, pre- ja probiootikumid,
pärmikultuurid.

SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta

SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta

Ülalpidamine - 0,3-0,4kg

Ülalpidamine - 0,3-0,4kg

Kerge töö - 0,4-0,5kg

Kerge töö - 0,4-0,5kg

Keskmine koormus - 0,5-0,6kg

Keskmine koormus - 0,5-0,6kg

Kõrgeim koormus - 0,6 - 0,7kg

Kõrgeim koormus - 0,6-0,7kg
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MÜSLID

HAPPY-SUMMER MIX-

SLOBBERMEEL - mash

võimsad ürdid ja vähem suhkrut!
Kaeravaba, 7-t funktsionaalset maitsetaime

Maitsev maiuspala igale hobusele /ponile!

(ginko, nõges, pune, küüslauk, majoraan, tüümian,

HORSEFOOD the best mashipudru

basiilik) sisalduv kvaliteetmüslisegu on

valmistatakse sooja veega segatuna, suhtega

spetsiaalselt väljatöötatud ülitundlikele hobustele

1:1. Söödetakse leigena.

(suveekseem, laminiit, Cushings, rasumine ja

Energia taastamiseks/lisaenergia.

insuliinresistentsus). Madal suhkru- ja

Kaaluiibe lisamiseks/kehakonditsiooni

tärklisesisaldus. Kergelt seeduv. Rohkelt häid

parandamiseks.

õlisid: lina- ja sojaõli. Lisatud on diatomiitmuld

Seedimise soodustamiseks.

ning pärmikultuure. Täisvitaminiseeritud. Kõike

Sisaldab kõrgekvaliteedilist teravilja, kliisid,

mikroelemente, eelkõige: tsinki, vaske ning

linaseemneid ning maisihelbeid.

seleeni on piisavalt lisatud.
Hobuse poolt seeditav energia 13,5MJ/kg

Hobuse poolt seeditav energia 14,5MJ/kg

Hobuse poolt seeditav toores valk 7,6%

Hobuse poolt seeditav toores valk 9%

Toorproteiin 10,3%

Toorproteiin 11,1%

Toorrasv 13,3%

Jan de Boer

Toorrasv 7,5%

Toortselluloos (kiudaine) 17,5%

Toortselluloos (kiudaine)

Tuhk 11,2%

Tuhk 6,0%

Suhkur 2,1%

Suhkur 4,0%

Tärklis 8,0%

Tärklis 36,0%

A-vitamiin 34300TÜ

A-vitamiin 20000TÜ

D3-vitamiin 2250TÜ

D3-vitamiin 4000TÜ

E-vitamiin 500mg jt.

E-vitamiin 235mg jt.

Ca 16gr, P 5,8gr, Mg 5,0gr, Na 5,0gr, Cu 38mg,

Ca 9gr, P 7,4gr, Mg 3,5gr, Na 3,1gr, Cu 18mg,

Zn 95mg, biotiin 260mcg.

Zn 80mg, biotiin 200mcg.

Koostis: nisukliid, lutsern, lina-,sojaõli,

Koostis: mais, nisukuskuss, nisukliid,

kaerahelbejahu, kuskuss, pikakiulinelutsern,

purustatud kaer, odrahelbed,

linaseemned, diatomiitmuld, oder,

maisihelbed, linaseemnekoogijahu, linaõli,

kaltsiumkarbonaat, monokaltsiumfosfaat,

oder, premix, kriit, sojaõli, lambalääts,

maitsetaimed.

maitsetaimed.

5,0%

SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta

SÖÖTMISSOOVITUSED 100kg/kehakaalu kohta

Ülalpidamine - 0,4-0,5kg

Energia taastamine - 0,2kg

Kerge töö - 0,5-0,6kg

Kaaluiibe lisamine - 0,4kg

Keskmine koormus - 0,6-0,8kg
Kõrgeim koormus - 0,8-1,0kg

HORSEFOOD.ee

LISANDID

GRAANULID

BIX-PEQ KORREL 4kg

VITA HORSE KORRELS 5kg

Pärmigraanulid

Maksimumkogus vitamiine/mineraale

Need graanulid sisaldavad täielikult fermenteeritud

Maksimaalselt vitaminiseeritud/

pärmikultuure, mis on väga tõhus tugi

mineraliseeritud/mikroelementidega varustatud

loomaorganismi omaenese soolefloora bakteritele.

graanulid, mis sobivad söötmiseks kõikidele

Elujõulised bakterid suudavad sööta seedida

hobustele/ponidele.

efektiivsemalt ning tagavad sellisel moel

On loodud kasutamiseks karjatamisperioodil, enne

täiuslikuma toitainete kättesaadavuse ning

ja peale rasket füüsilist koormus, taastumiseks.

omastatavuse.

Graanulid on väga soovitatavad hobustele, kellede

- Sobivad ka loomadele, kellede dieet ei paku neile

ratsioon koosneb peamiselt koresöödast.

vajalikul määral kiuduaineid.
- Ennetab hapestumist lihastes ning pakub kiiremat
taastumisevõimet peale sooritust.

Pärmigraanulid pakuvad turvalist
arengut, parimat sooritusvõimet ning
kiiremat taastumist peale füüsilist
pingutust.
Pix-peq korrel on 100% naturaalne toode
ning sisaldab ainult looduslikku päritolu
toorainet.

Annustamine/päevas
Ülalpidamine: 5gr/100kg kehakaalu kohta
Kiiremaks taastumiseks: 10gr/100kg
kehakaalu kohta (max 14 päeva)
Tiined märad: 10gr/100kg kehkaalu kohta

Annustamine/päevas
10gr/100kg kehakaalu kohta

LISANDID

HORSEFOOD.ee

GRAANULID

LIJNZAAD KANT&KLAAR 5kg

KNOFLOOKFLOKKEN 1,5kg

Linaseemned valmis söötmiseks

Küüslauguhelbed

HORSEFOOD the best linaseemned on kohe

HORSEFOOD the best küüslauguhelbed on

kasutusvalmis söötmiseks. Tolmuvabad.

valmistatud Euroopa päritolu küüslaugu
mugulatest.

- Annab karvale kauni ja täiusliku läike.

Rikastatud kaltsiumi, magneesiumi, seleeniga.

- Seedimise soodustamiseks - ennetab koolikuid.
- Aitab piimhappejääke kehast väljutada.

Küüslaugus on erinevaid väävliühendeid, mis

- Sisaldab inuliini 6% - toimib kui prebiootikum,

annavad küüslaugule tema iseloomuliku terava

mis soodustab piimhappebakterite kasvu.

lõhna ja tugeva maitse. Küüslaugus leiame ka

- Kõrgem E-vitamiini sisaldus.

vitamiine B1, B6 ja C ning olulisi toitaineid nagu

- Omega-3 - aeglaselt vabanev energia - sobib

kaltsium, mangaan, fosfor, trüptofaan ja vask.

kestvusspordialadele.

Väävli aktiivne toimeaine allitsiin on tuntud oma
antibiootikumilaadsete omaduste poolest. Seda

Võib sööta kuivalt või jõusööda sisse segatuna.

kemikaali toodetakse, kui küüslauku kas hakkida
või närida.

Söötmissoovitused:

Väikesed hobused/ponid: 5-10gr/päevas
Keskmised hobused: 10-15gr/päevas
Suured hobused: 15-20gr/päevas

Söötmissoovitused 100kg/kehakaalu kohta
Ülalpidamine: 10gr
Kerge töö: 20gr
Keskmine koormus: 30gr
Kõrgeim koormus: 40gr
Varsad: 150gr/päevas
Tiined märad/laktatsiooni ajal:
300-500gr/päevas

ÜLALPIDAMINE/

KERGE/

PUHKUS

KESKMINE TÖÖ

- Appel-mix

- Appel-mix

- Basis Sportbrok

- Refit Energybrok

-XP-EQ Gistbrok

- Digest Control Brok

- Basis Sportbrok

- Refit Energybrok

- XP-EQ Gistbrok

- Omega-3

- Vita Horse

- Refit Energybrok

- Digest Control Brok

- Omega-3

Power Mix

Korrels

- Digest Control Brok

- Easy-mix

Power Mix

- Pix-Peq

- Kruidenstruktuur-

- Kruidenstruktuur-

- Pix-Peq

Korrel

mix

mix

Korrel

KOOLISÕIT

KOOLISÕIT

KESTVUSSPORT

RASKE TÖÖ

SEENIORID

3-VÕISTLUS

- Senior-mix

- Basis Sportbrok

- Slobbermeel

- Digest Control Brok
- Refit Energybrok
- Omega-3
Power Mix
- Pix-Peq
Korrel

IIDSED TÕUD

TAKISTUSSÕIT

- Kruidenstruktuur-

- Basis Sportbrok

mix

- Digest Control brok

-Happy Summer

- Refit Energybrok

Mix

- Easy-mix

- Vita Horse

- Omega-3 Power

Korrels

Mix

ALAKAALULISUS

TAKISTUSSÕIT
RASKE TÖÖ

- Omega-3

- Refit Energybrok

Power Mix

- XP-EQ Gistbrok

- Slobbermeel

- Omega-3

- Lijnzaad

Power Mix

Kant&Klaar

- Pix-Peq
Korrel

ÜLEKAALULISUS

- Kruidenstruktuurmix (sport)
- Vita Horse
Korrels

NÄRVILISUS

- Easy-mix

AINEVAHETUS-

VARSAD/

HAIGUSED/

SÄLUD/

ÜLITUNDLIKUD

MÄRAD

- Happy Summer

- Jaarling/

Mix

RAKENDISPORT

- XP-EQ Gistbrok

Merriebrok

- Omega-3

- Grow-Mix

Power Mix
- Pix-Peq
Korrel

