
OAT BALANCER   
Oat Balancer on laadukas pellettimuotoinen, runsaasti valkuaista sisältävä täydennysrehu, joka on kehitetty erityisesti 
täydentämään ja tasapainottamaan kantavien tammojen, siitosorien ja muiden jalostuseläinten kaurapohjaista ruokintaa. 
Soveltuu käytettäväksi myös muiden viljojen kanssa. Rehu sopii kaikentyyppisille hevosille lämminverisistä kylmäverisiin. Oat 
Balancer sisältää runsaasti korkealaatuista proteiinia, jonka monipuolinen aminohappokoostumus, mm. korkea lysiinipitoisuus, 
tukee lihaksiston terveyttä, ylläpitoa ja kehitystä esim. tamman raskauden ja muun jalostuksen aikana. Rehu sisältää moni-
puolisesti hevosen tarvitsemia ravinteita, vitamiineja ja kivennäisiä korkeina pitoisuuksina ja tiiviissä, helposti imeytyvässä 
muodossa. Rehun ravinnesisältö, mm. korkea kalsiumin määrä, on myös suunniteltu tukemaan tammojen ja oriiden luuston 
tervettä kehitystä yhdessä viljaruokinnan kanssa. Korkea E-vitamiinin määrä vahvistaa hedelmällisyyttä ja parantaa tamman 
maidon laatua. Rehun sisältämä Actisaf-hiiva edistää ruoansulatusta, kuitujen sulamista ja ravinnon imeytymistä, ehkäisee 
vatsaongelmia kuten ähkyä ja ylläpitää suoliston terveellistä bakteerikantaa ja vatsan PH-tasapainoa. Lisätyt biotiini, sinkki ja 
metioniini huolehtivat kavioterveydestä.

Ravintoainekoostumus
Proteiini 18,0 % Tärkkelys  17,0 %
Raakarasva   4,0 % Sokeri    7,7 %
Kuitu   7,6 % Energia        11,0 MJ/kg
Tuhka 14,3 %

Lisäaineet
Kalsium                  3,0 %
Fosfori             0,95 %
Natrium             0,46 %
Kupari                       110 mg/kg
Seleeni               1,0 mg/kg 
Lysiini         15,0 g/kg
Magnesium                       0,65 %
Kloridi                         1,0 %
Kalium                        1,2 %
Sinkki       410 mg/kg
Mangaani         365 mg/kg
Rauta              200 mg/kg
Jodi            2,0 mg/kg
Koboltti             0,09 mg/kg Säkkikoko 20 kg
A- vitamiini   33 000 IU/kg Säilyvyys   6 kk
D3- vitamiini       3 300 IU/kg
E- vitamiini      1 400 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
K -vitamiini            11 mg/kg 5029 16401 
B1 -vitamiini          47 mg/kg
B2 -vitamiini           35 mg/kg Ruokintaohje per päivä
B6 -vitamiini           25 mg/kg Tamma, varhainen raskaus:  250 – 350 g / 100kg hevosen painoa
B12 -vitamiini        0,7 mg/kg Ori, kevyt/keskiraskas työ:   250 – 350 g / 100 kg hevosen painoa
Pantoteenihappo B5                              28 mg/kg Lisäksi 375 – 525 g kauraa / 100 kg hevosen painoa, jos tarpeen. 
Niasiini B3         59 mg/kg Tamma, myöhäinen raskaus:400 – 500 g / 100 kg hevosen painoa
Foolihappo B9                                      23 mg/kg Tamma, imettävä:      400 – 500 g / 100 kg hevosen painoa
Biotiini B7        4,5 mg/kg Ori, raskas työ/harjoittelu:    400 – 500 g / 100 kg hevosen painoa

Lisäksi 600 – 750 g kauraa / 100 kg hevosen painoa, jos tarpeen. 
Koostumus
Ohra, vehnälese, soija, melassi, kauralese, vehnä, auringonkukka, juurikasleike, herne, ruoho, pellavansiemen, suola, maissi, 
hiiva, kalsiumkarbonaatti, monokalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi
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