


منتوجات 

كاملة 

[نشارة ] 

MCHE 250

MCHE 
550xtrem

حشائش ممتازة 

اعشاب البرسيم 

اعشاب الفستوقة 

حشائش مختارة 

F-350 VIT

الزوان األعلى 

مراعي طبيعية  2.مزيج اعالف  الزوان  يةذرة اضافية للخيول 
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الحشائش  رعاية الخيول 

مراعي الزوان اليئنة 

RS10

مراعي البرسيم األخضر

AV17

مراعي الشوفان الرفيعة 

AF8

نشارة 

مبيد حشري

للخيول 

CALEYAJO الثوم
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لماذ يطعم حصانه

؟كاليجالدى 

طبيعية ، لذيذة 

و صحية 

في تشكيلة العلف 

تستحدم مكونات كاليجا الطازج 

فائقة الهضم و طبيعية  

تماما  

حادة ، الحل لألحصنة ذات الطباع المزيج رائع ال يسبب الهيجان ✓

.، العصبية او صعبة الضبط

انها صحية ،مقاديرها مختارة بعناية نبحث عن اعلى هضم و ✓

.اعلى جزاء غذائي

✓P يقدم غذاء طبيعي لألحصنة كما يتطلب الجهاز الهضمي

العاشبة للحيوانات 
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,حشائش الذرة الخضراء الممتازة ❖

.حبيبات الشوفان ❖

.دقيق الشعير ❖

. حشائش البرسيم الممتازة❖

.(,,,زيت عباد الشمس )دهون نباتية طبيعية ❖
.قصب السكر ❖

.يشمل حمض األميني األساسي و مركبات الفيتامينات و المعادن❖

إحتفاظ خفيف عمل
عمل
عالي / متوسط 

الوزن إستهالك الوزن إستهالك

-كغ 0,5+ إضافة
كغ من طعامه 1

المركز اإلعتيادي

200 kg 1,1 kg 200 kg 1,5

400 kg 2,2 kg 400 kg 2,5

600 kg 3,1 kg 600 kg 3,5

الموصي بها تتوقف عىل نوعية العلف و شكل العمل المقادير 

.للأحصنة و الخيول التي في حفاظ و تعمل بلطف < نشارة > علف طازج في اشكال 

.تكميلي للأحصنة السباقات 

.اصدرت بإتفاقية مع الحالة العامة للأحصنة 

.محتويات لطاقة و ادني محتويات للبروتينات 

.يساعد غي تنمية قدرته على العمل 

.مساهمات اضافية للأحماض الأمينية الضرورية لتنمية العضلات 

.يساهم غي صحة الجهاز الهضمي باعتباره عنصر من الأعلاف الطازجة 

.غني بالفيتامينات و العناصر النزرة 

.ملائم للأحصنة التي في تهديد الإصابة بمرض مينيتيس 

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n

06100 Olivenza, Badajoz
+34 924 12 75 79www.caleya.es

Durabilidad: 12 meses
Conservación: Lugar fresco, seco y a la sombra

CERRAR BIEN DESPUÉS DE SU USO.

بروتينات                              

10,00%
دهون                                 

4,50%
سكريات                             

4,10%
نشويات                              

22,00%
ألياف                                 

25,00%
رماد                                  

9,00%
 11,2الطاقة القابلة للهضم                 

Mj/kg
الرطوبة                               

38,00%
اليسين                            

51 gr/kg
ثريونين                            

0,45 gr/kg
ميشيونين                            

0,20 gr/kg
كالسيوم                              

0,90%
الفوسفور                            

0,40%
الصوديوم                         

0,45%
المغنيسيوم                         

0,52%
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.طبيعي و بدون غبار <نشارة > طعام طازج في شكل 

.مثالي للأحصنة التي تمارس الألعاب الرياضية بأعلى مجهود 

لعمل ألياف ذو طاقة عالية ،تقدم طاقة استعاب مؤثرة بطيئة تحافظ على الحصان ل

.بوتيرة ثابتة 

.غني بالأحماض الأمينية الأساسية لتنمية العضلات و القدرة البدنية 

.70%مع هضم اجمالي كبير ب .يساعد على الهضم و امتصاص العناصر المغذية 

.غني بالفيتامينات و العناصر النزرة 

.ملائم للأحصنة التي في تهديد مرض مينيتيس 

حشائش الذرة الخضراء الممتازة ❖

حبيبات الشوفان ❖

حبيبات الشعير ❖

.تبن البرسيم الممتاز ❖

.حشائش الصفصاف ❖

...( .زيت عباد االشمس )دهون نباتية طبيعية ❖

.قصب السكر ❖

.ن يشمل الحمض األميني األساسي ،مركبات الفيتامينات و المعاد❖

األساسي العمل الشاق العمل

الوزن إستهالك الوزن إستهالك

كغ 200 كغ 1,5 كغ200 2,2

كغ  400 كغ2,5 كغ400 3,5

كغ 600 كغ 3,5 كغ  600 4,5

الموصي بها تتوقف على نوعية العلف و نوعية العمل المقادير

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n

06100 Olivenza, Badajoz

www.caleya.es

Durabilidad: 12 meses
Conservación: Lugar fresco, seco y a la sombra

CERRAR BIEN DESPUÉS DE SU USO.

بروتينات                                

12,00%
دهون                                    

5,50%
سكريات                                 

4,10%
نشويات                                

26,00%
ألياف                                   

22,00%
رماد                                    

10,90%
Mj/kg 11,2طاقة للهضم                            
رطوبة                                  

38,00%
أليسين                             

0,90 gr/kg
ثريونين                             

0,75 gr/kg
ميثيونين                              

0,30 gr/kg
كالسيوم                              

1,00%
الفوسفور                              

0,33%
الصوديوم                           

0,50%
المغنيسيوم                              

0,52%
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.منبع ممتاز للألياف ،سهل الهضم 

ية مثالي للأحصنة التي تعمل بجهد كبير و يساعدها على تحمل الألعاب لبرياض

.الشديدة 

جعله المزيج المتوازن في فروع البرسيم الممتاز و الزوان المعمر الانجليزي الأخضر ي

.العلف الأفخم و الأصح لتهيئة حصانك قبل وبعد القيام بعمل مجهد 

ما انه عنصر ايضا يشمل الزيت الصافي لذرة الذي يوفر انطلاق طاقة تكميلية بطيئة ك

. مهم للجلد و الشعر و الحوافر

.ملائم لإرتفاع الوزن و كتلة العضلات 

.حشائش البرسيم الممتاز ❖

.تبن الزوان األنجليزي األخضر ❖

....(.زيت عباد الشمس ) دهون نباتية طبيعية ❖

.قصب السكر ❖

.خليط فيتامينات و معادن ❖

كغ من الوزن الحي ، 100كغ لكل 0,40كغ اىل 0,15بوضع من يوصي 
بإعتبارها مكمل لألعالف التقليدية 

الموصي بها تتوقف على نوعية العلف و نوعية العمل المقادير

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n

06100 Olivenza, Badajoz
+34 924 12 75 79www.caleya.es

Durabilidad: 12 meses
Conservación: Lugar fresco, seco y a la sombra

CERRAR BIEN DESPUÉS DE SU USO.

مثالي   لنقل

قات في   المساب

%14,51بروتينات                  
%8,60دهون               

%5,80سكريات    
%27,60ألياف               

%3,20رماد                    
Mj/kg 12طاقة قابلة للهضم          

%0,80كالسيوم
%0,48الفوسفور      

%0,37االصوديوم      
%0,75المغنيسيوم       
%14,00رطوبة            

open&feed

13kg
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.خفيف و مغذي محصص للأحصنة 

.تبن ذو جودة عالية ،على حد سواء للأحصنة في حفظ او في منافسات 

.ألياف سهلة الهضم مع انخفاض نسبة السكر 

.خالي من الغبار و الفطريات الضارة 

العازلة  لأنه غذاء جاف يشجع المضغ وبناء على ذلك لإنتاج لعابي الذي يملك التأثير

في المعدة   pHحول 

.زيوت ذو جودة عالية للحفاظ على الجلد و الفرو 

.شهي جدا و خفيف مع لون اخضر قاتم 

.غني بالفيتامينات و المعادن النزرة 

.حشائش الفستوقة األنيقة من جبال مختارة ❖

....(.زيت عباد الشمس )دهون نباتية طبيعية ❖

.قصب السكر ❖

.مركب الفيتامينات و المعادن ❖

كغ من الوزن الحي 100لكل من 0,40اىل 0,15بوضع من يوصي 
بإعتبارها مكمل لألعالف التقليدية .

الموصي بها تتوقف على نوعية العلف و نوعية العمل المقادير

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n

06100 Olivenza, Badajoz

www.caleya.es

Durabilidad: 12 meses
Conservación: Lugar fresco, seco y a la sombra

CERRAR BIEN DESPUÉS DE SU USO.

مثالي لنقل 

في المسابقات 

بروتينات                                                

9,80%
%7,80طاقة قابلة للهضم                                       
%3,30دهون                                                    
سكريات                                                 

2,70%
نشويات                                                  

2,20%
%28,00ألياف                                                    
%7,00رماد                                                     
Mj/kg 7,5طاقة قابلة للهضم                                       
%0,70كالسيوم                                                 
%0,40فوسفور                                                 
%0,80مغنيسيوم                                               
%0,10صوديوم                                                
%14,00رطوبة                                                 

open&feed

13kg
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.  مثالي لتغذية حصانك بألياف ذو جودة عالية 

.يساعد على اندماج العلف المركز .يوفر رطوبة اضافية لنظام الغذائي لحصانك 

.جيد لإستكمال تدريبات المقاومة و يساعد على جعل حصانك هادئ 

.خالي من الغبار و الجراثيم 

.ألياف عالية في المواد الغذائية مع انخفاض من محتويات  السكريات 

.غني بالفيتامينات وبالمعادن النزرة 

.بروتينات بجودة عالية مفيدة للجهاز المناعي 

رفيعة حشائش البرسيم الممتازة ،حشائش الشوفان ال: مزيج من األعألف ❖
.، حشائش الزوان ، حشائش النفل المروج 

....( .زيت عباد الشمس )دهون نباتية طبيعية ❖

.قصب السكر ❖

.مركبات الفيتامينات و المعادن ❖

فريد علف مع حشائش ممزوج

كغ 2,5اىل 1,5بوضع من يوصي 
كغ من الوزن الحي كا علف100لكل 

 3وحيد عىل األقل 
 
مرات يوميا

كغ لكل 1اىل 0,5من يوضع
كغ من الوزن الحي ممزوج 100

دية مع حشائشه الجافة التقلي

الموصي بها تتوقف على نوعية العلف و نوع العمل المقادير

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n

06100 Olivenza, Badajoz
+34 924 12 75 79www.caleya.es

Durabilidad: 12 meses
Conservación: Lugar fresco, seco y a la sombra

CERRAR BIEN DESPUÉS DE SU USO.

بروتينات                                

12,01%
دهون                                    

2,80%
سكريات                                 

3,10%
نشويات                                 

2,30%
ألياف                                    

28,50%
رماد                                     

1,90%
Mj/kg 10,0طاقة قابلة للهضم                       
رطوبة                                   

42,00%
كالسيوم                              

0,42%
الفوسفور                               

0,24%
الصوديوم                            

0,13%
%0,32المغنيسيوم                             

30 kg

. مكمل جيد لألحصنة في األلعاب الرياضية ذات مجهود بدني ❖

. للخيول في االنتعاش و للمسنون ❖

.للمهور بعد الفطام ❖

.للحيونات المعرضة للمغص الشديد ❖

.يساعد في زيادة الوزن ومن تدهور الحوافر ❖

.مفيد بعد المغص و الورم داخل الحوافر ❖

.وب يقلل من احتمالية اإلصابة بمرض مينيتيس  بسبب انخفاض محتوى الحب❖
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.علف عالي البروتين خاص بالأحصنة في المنافسات 

.منبع جيد لطاقة و للبروتينات عالية الهضم 

.يدرات المهمة لهذا التمثيل الغذائي ،الأنها مهمة بالنسبة لتمثيل الغذائي  من الكربوهB6يحتوي على الفيتامين  

.بروتينات تكمل  تنمية القدرة العضلية 

.من الدهون من مصادر نباتية  4%

.خالي من الغبار و الجراثيم او الفطريات 

.غني بالحديد و النحاس الذان يساعدان في تقوية المفاصل 

و من دوره وقاية الدهون للأغشية الخلوية ،"بالفيتامين المضادة للأكسدة "المعروفة  Eغني ايضا بالفيتامين 

لة الجلد الأساسية و الفعالة في عدد كبير من الوظائف الأيضية كما في الهضم و تشكي Bفيتامينات من المجموعة 

.و الحوافر 

( .زوان متعدد األزهار ) منتوجات زراعية طازجة من الزوان ❖

.مركبات الفيتامينات و المعادن ❖

التوسط العمل المكثف العمل

الوزن اإلستهالك الوزن اإلستهالك

400 kg 2-4 kg 400 kg 4-6kg

.تأخذ يومياً 2/3الجرعات الى تقسيم

.الموصي بها تتوقف على نوعية العلف و نوع العمل المقادير

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n

06100 Olivenza, Badajoz

www.caleya.es

بروتينات                                                     

13,50%
%3,90دهون                                                         
%2,80سكريات                                                      
ألياف                                                         

24,50%
%5,20رماد                                                          

 10,75طاقة للهضم                                             
Mj/kg

رطوبة                                                       

38,00%
%0,57كالسيوم                                                      
%0,18فوسفور                                                      
%0,08صوديوم                                                     
%0,61مغنيسيوم                                                    

Durabilidad: 12 meses
Conservación: Lugar fresco, seco y a la sombra

CERRAR BIEN DESPUÉS DE SU USO.

30 kg

.ت جمبع انواع األحصنة و الخيول خصوصا للفرس المرضعة ،وفي جميع المجاأل❖

.للحيونات المعرضة للمغص الشديد ❖

.يساعد في زيادة الوزن ومن تدهور الحوافر ❖

.مغيد بعد المغص و ورم الحوافر ❖

.وب يقلل من احتمالية اإلصابة بمرض مينيتيس نتيجة انخفاض محتوى الحب❖

(بدون غبار و جراثيم )ألحصنة لديها مشاكل في الجهاز التنفسي ❖
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الزوان 
.تبن الزوان المعمر االنجليزي في نخالة قصيرة ▪

.مثالي لألحصنة في عمل يومي ▪

الذرة الممتازة للخيول 
.نبتة كاملة من الذرة الممتازة ▪

.ضعة مثالي لألحصنة المحتاجة للكربوهيدرات و للفرس المر▪

مراعي طبيعية 
.حشائش من األعشاب الرقيقة في نخالة قصيرة ▪

.مثالي لألحصنة في جميع المجالالت ▪

2.مزيج أعألف 
علف ذو طاقة بروتينات متوازية ▪
الشعير القمح ،) يحتوي على ألباب طازجة من الشمندر األبيض ، تبن من رقائق ▪

(و الشوفان 

تحليل 
(kg / dmمن )

% 7,50بروتينات                   
% 24,80ألياف                       
% 4,12دهون                       

% 30,00نشويات                   

kg/% 0,30كالسيوم                 
kg/% 0,28فوسفور                   
  % 60,00رطوية                   

تحليل 
( kg / dmمن )

% 13,80بروتينات                
% 28,00ألياف                    

% 4,00دهون                     

kg/% 0,57كالسيوم                
kg/% 0,24فوسفور                

% 58,20رطوبة                     

تحليل 
( kg /dm من)

% 8,30بروتينات                   
% 30,20ألياف                       

% 0,50دهون                        

kg/% 1,40كالسيوم                 
kg/% 0,26فوسفور                

% 60,60رطوبة                     

تحليل 
( kg / dmمن)

% 10,90بروتينات                 
% 36,00ألياف                      
% 4,80دهون                      

% 10,10نشويات        + سكريات 
Mj/kg 10طاقة للهضم                

% 0,20كالسيوم                   
% 2,00بوتاسيوم                     
% 0,32مغنيسيوم                     

% 0,27اليود                        
% 61,30رطوبة                    

40kg
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المكونات 

الزوان المعمر االنجليزي الممتاز ▪

.منبع ممتاز لأللياف و الطاقة ▪

.علف ناعم و سهل الهضم ▪

معزز طبيعي يحسن إندماج مركزات األعالف ▪

يحتوي على خميرة األنزيمات و الكائنات الحية ▪

الدقيقة المفيدة 

علف فاتح لشهية ،طري جداً ،خالي من الغبار و▪

.الجراثيم 

يحتوي على جميع فيتامينات و معادن النباتات▪

.الخضراء بنتيجة اثبتت فعاليتها 

تحليل 
( kg / dmمن ) 

% 4,10دهون                            
% 10,30بروتينات                        
% 0,00نشويات                         
% 33,20ألياف                            
% 51,30األلياف المحايدة                 
% 36,40األلياف الحمضية               

mj/kg 11,40الطاقة                   
% 0,71الكالسيوم
% 0,28الفوسفور

% 0,25المغنيسيوم
% 0,19الصوديوم

mg /kg 5,9النحاس                   
mg /kg 48,5الحديد                  

mg/kg 1,03فيتامين أ                  
mg/kg 66فيتامين ب

mg/kg 23,5فيتامين ي               
mg/kg 31,40فيتامين د

mg/kg 0,07البيوتين                     
% 37,00الرطوبة                         

La analítica y especificaciones detalladas anteriormente son valores tomados de una 
muestra. Estos valores pueden variar ligeramente, debido a la naturaleza del producto.

www.caleya.es
Durabilidad: 18 meses.

Conservación: Almacenar en lugar 
fresco, seco y a la sombra.

Cerrar bien después de su uso.

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la Charca s/n
06100 Olivenza - Badajoz (ESPAÑA)

RS10مراعي الزوان الناعم  

الجرعات 

كغ من الوزن 100كغ لكل 2,5الى 1,5من ▪

الحي 

يأخد عدة مرات في اليوم ▪

Pág. 
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المكونات 

البرسيم األخضر الممتاز ▪

زيت عباد الشمس الزيتي ▪

الكتوكاكيس الكتيس ▪

ايجابي الجرام ▪

علف ذو جودة عالية في نخالة ▪

منبع ممتاز للبروتين و سهل الهضم ▪

6-، اوميغا3-اوميغا. محتوى عالي من األحماض الدهنية ▪

يحتوي على خميرة األنزيمات و الكائنات الحية الدقيقة المفيدة لحركة األمعاء ▪

يحسن امتصاص العناصر الغذائية من العلف المركز ▪

علف فاتح لشهية ،طري جداً و خالي من الغبار و الجراثيم ▪

يحتوي على جميع فيتامينات و معادن النباتات الخضراء بنتيجة اثبتت فعاليتها ▪

كبار موصي به للحيونات الشابة و للفرس الحامل و المرضعة و لألحصنة في األداء العالي و ل▪

السن 

www.caleya.es
Durabilidad: 18 meses.

Conservación: Almacenar en lugar 
fresco, seco y a la sombra.

Cerrar bien después de su uso.

AV17مراعي البرسيم األخضر 

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la Charca s/n
06100 Olivenza - Badajoz (ESPAÑA)

الجرعات

كغ من الوزن 100كغ لكل 2,5الى 1,5من ▪

الحي 

يأخذ عدة مرات في اليوم ▪

تحليل 
( kg / dmمن )

% 9,20دهون                               
% 15,70بروتينات                            
% 0,00نشويات                             

% 37,60ألياف                             
% 33,20األلياف المحايدة                   
% 34,10األلياف الحمضية                 

mj/kg 12,18الطاقة                        
% 1,42الكالسيوم
% 0,41الفوسفور
% 0,20المغنيسيوم
% 0,35الصوديوم

mg /kg 7,4النحاس                      
mg /kg 43,8الحديد                      

mg/kg 150كاروتين               –ب 
mg/kg 67فيتامين ب

mg/kg 12,0فيتامين ي                  
mg/kg 31,40فيتامين د

mg/kg 0,08البيوتين                    
% 38,00الرطوبة                       

La analítica y especificaciones detalladas anteriormente son valores tomados de una 
muestra. Estos valores pueden variar ligeramente, debido a la naturaleza del producto.
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المكونات 

الشوفان الذهبي الرقيق ▪

الزوان اإلنجليزي األخضر ▪

الزيت الصافي من الذرة ▪

الكتوكاكيس الكتيس ▪

ايجابي الجرام ▪

www.caleya.es
Durabilidad: 18 meses.

Conservación: Almacenar en lugar 
fresco, seco y a la sombra.

Cerrar bien después de su uso.

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la Charca 
s/n
06100 Olivenza - Badajoz (ESPAÑA)

AF8مراعي الشوفان الرفيعة 

ألياف فعالة ذو جودة ممتازة ▪

المواد الغذائية الموجودة سهلة الهضم ▪

محتوى عالي من خميرة األنزيمات و الكائنات الحية الدقيقة المفيدة لحركة األمعاء ▪

يحسن من امتصاص األعالف المركزة ▪

علف فاتح لشهية ، طري جداً و خالي من الغبار و الجراثيم ▪

يتها يحتوي على جميع فيتامينات و معادن النباتات الخضراء بنتيجة اثبتت فعال▪

الجرعات 

كغ من الوزن 100كغ لكل 2,5الى 1,5من ▪

الحي 

يأخذ عدة مرات في اليوم ▪

تحليل 
( kg / dmمن )

% 3,10الدهون                            
% 8,45بروتينات                         
% 2,54نشويات                          
% 29,71ألياف                           
% 59,20األلياف المحايدة                 

% 36,10األلياف الحمضية            
mj/kg 8,60الطاقة                       

% 0,52الكالسيوم
% 0,31الفوسفور
% 0,20المغنيسيوم
% 0,16الصوديوم

mg /kg 7,6النحاس                     
mg /kg 33,0الحديد                    

mg/kg 50كاروتين                –ب 
mg/kg 66فيتامين ب

mg/kg 16,0فيتامين ي                 
mg/kg 61,80فيتامين د

mg/kg 0,06البيوتين                    
% 36,00الرطوبة                       

La analítica y especificaciones detalladas anteriormente son valores tomados de una 
muestra. Estos valores pueden variar ligeramente, debido a la naturaleza del producto.
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المكونات

نشارة 

نشارة مجعدة من اشجار الصنوبر المختارة 

خصائص

نشارة الصنوبر المنتجة مصادق عليها •

"التجفيف الطبيعي"بموجب        

اإلمتصاصقدرة ممتازة على •

دائما بيضاء <-ال فطريات •

الحظائرأعلى كفاءة داخل •

اإلمتصاص

الكفاءة 

الحجم 

بلورة 

240Hالبياض 

المرونة

وحدات 27منصات نقالة 

شاحنة كاملة 

وحدة 27×منصة 35

وحدة945

كغ 16–15:الوزن



HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n

06100 Olivenza, Badajoz
+34 924 12 75 79

www.caleya.es

ة الحيونات  فعال من اجل معالجة الطفيليات الخارجية المحيطة بالبيئة لتربي

باألخص ضد الحشرات و الطفيليات التي تهاجم و تزعج ألحصنة

)الذباب ، ذباب األحصنة :ضد الحشرات الزاحفة و الطائرة نطاق شامل 

.  ناموس ،براغيث ،الباعوض ( شعراء خيلية 

الذي يضاعف فعالية اداء المبيد الحشري  BPOيحتوي على 

ت يساعد على تخفيض الضغظ الذي يعاني منه الحصان نتيجة لسعا

.....الحشرات ،الناموس ،الباعوض 

%0,15سايبرمثرين                         

%1,0بيبيرونيل                             فعال مباشرة و 

النتيجة مستمرة 

يوما 15لغاية 

لتر 1

يستخدم بطريقة رش :طريقة اإلستعمال 

لى المساحات المراد معالجتها ،التركيز خصوصا ع

.....الحظائر ،األفرشة و اإلسطبل و عربة النقل 

المكونان 

Pág. 
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مكونات 

نوعية رفيعة ذوثوم جاف  100%▪

الثوم النقي نبتة تقوي الصحة العامة للحصان ▪

يحسن الجهاز التنفسي ▪

يزيل الحشرات و الطفيليات ▪

محتوى عالي من الفيتامينات و المعادن ▪

تحليل
( kg/dm) من

%18,00بروتينات                 
%0,80زيوت                     

%3,00رماد                        
%0,80ألياف                      

La analítica y especificaciones detalladas anteriormente 
son valores tomados de una muestra. Estos valores 

pueden variar ligeramente, debido a la naturaleza del 
producto.

www.caleya.es
Durabilidad: 18 meses.

Conservación: Almacenar en lugar 
fresco, seco y a la sombra.

Cerrar bien después de su uso.

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la Charca s/n
06100 Olivenza - Badajoz (ESPAÑA)

CALEYAJHO
ثوم مسحوق عالي اإلندماج

الجرعات 

احصنة و خيول 

يوم / غرام40/ 20

)يوم / مالعق 2او ( 1

1.500 
grs.
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تغليفنا 

جاتنا   منتونستخدم تقنية متقدمة من أجل انتاج في

غذائية ، ات احسن جودة ذمن اجل توفير منتجات .الطازجة 

ناصر نحتاج بأن التغليف يحمي و يؤمن المحافظة المثالية للع

الغذائية 

ألجلهم قد طورنا هدفنا الوحيد و مميزات نظامنا                  

open&feed يتميز بسبب

بيئة مراقبة 

.  ذائيتوفر األمن الغ

التغليف عالي الضغط 

.انعدام تألكسجين 

اغالق امني خارجي 

.مغلق تماما 

طبقات عالية الكثافة -بوليثلين 

.األثار المترتبة عن األكسجين 

سهل الشحن

.سهل الفتح 

احسن حفظ 

.شهراًمدة الصالحية 18

األحجام المتوفرة

20kg 35kg 30kg

Pág. 
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HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n

06100 Olivenza, Badajoz

www.caleya.es

كلوريد الصوديوم ،كربونات الكالسيوم ، اكسيد

.المغنيسيوم

تحليل المكونات 

% Na-37,00-الصوديوم  
% Ca-1,00–الكالسيوم 

% Mg-0,60–المغنيسيوم 
% S-0,20–الكبريت 

P-0,00%–الفوسفور 

مناسب لهذه

كغ / مضافة مغ مواد

المواد النزرة مكونات

E1  620(                                    اكسيد الحديد ) الحديد 
mg/kg
3b603 290(                               اكسيد الزنك ) الزنك mg/kg
3n503  180(        مولوهيدرات كبريتات المنغنيز ) المنغنيز mg/kg
3b202  40(                   يودات الكالسيوم الألمائية )اليود mg/kg
3b301 28(                 خالت الكوبالت الرطبة ) الكوبالت mg/kg

E8 15(                             سلينيت الصوديوم ) السيلنيوم mg/kg
3b814 مثينيونين السيلنيومselkenio ( مماثل الهيدوكسيلية السيلنيوم

mg/kg 0,2-( مثينيونين 

:طريقة اإلستعمال 

.يستخدم في حرية لتوفير ولسعي ان تمتلك تلك الحيونات الماء في كل وقت 

.يحزن في مكان بارد و جاف في مأمن من الرطوبة 

:الجرعات 

يوم / غ 60.احصنة 4مربع لكل 1:الخيول

يوم / غ 50. حيوان 30/ 20مربع لكل 1:ماعز و خرفان

يوم /غ 50حيوان 15مربع 1:ابقار للحم 

يوم / غ 50حيوانات 10مربع لكل 1: ابقار للحليب 

10kg
PESO NETO

Pág. 
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الحشائش تملك اعلى مضمون غذائي و اعلى جودة صحية كالحشائش التقليدية•

من الطاقة اكثر من الحشائش االخرى و اكثر ألياف للهضم % 30-25توفر نسبة •

ال تملك الجراثيم التي تستطيع إثارة المسارات التنفسية لدى الحصان •

نضارته تمنع الجفاف و تجعله العلف األفخم •

ثل إستعمال الحشائش المخصصة األحصنة منتشر على نطاق واسع في عدة بلدان م•
......بريطانيا العضمى ،هولندا ، المانيا ، فرنسا 

الحشائش

اء ، ينشط األمع.العلف يجب ان يكون ذو اعلى جودة ، ألنه جزء من وظيفته التغذوية •
المحافظة على األمعاء بصحة جيدة 

على ا. كلما نضجت النبتة تيم الجني . جودة العلف و هضمه يأتي محددة من اللغنين •
لغنين و ادني جودة تكون 

يتولى عملية التجميع لضمان أعالف عالية الهضم •

العلف هو اساس صحة 
حصانك 

و للقدرة الرضاعة ،الحمل ، و النمو ا: تستخدم في البداية كامنبع لطاقة اثناء حاالت مثل •
على ممارسة عملية اإلنكماش العضلي للحصان خالل فترة العمل و الرياضة 

م منتوجات                 تتضمن النشويات المعالجة بواسطة التخمير القابل لهض•
النشويات و بفضل تركيبته يسهل هضمه و اندماجه 

النشويات 

األحماض األمينية بالفعل مفيدة لجميع العمليات الحيوية للحصان •

الى حد كبير هم ضرورين من أجل عالج األنسجة العضلية •

ن تكون األحماض األمينية الغير ناجمة عن الجسم منل ،ليسين تعتبر اساسية و يجب ا•
مقررة في النظام الغذائي 

ين ، ليسين ،ميثيون:يدرج األحماض األمينية األساسية في منتوجاته •
......ثريونين 

األحماض األمينية 
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انشطته الحصان للبروتين يعتمد على حالته الفسيولوجية ومستوىاحتياجات•

ألمينية مستوى لبروتين في النظام الغذائي يتحدد على كمية و نسبة األحماض ا•
األساسية التي تتوفر 

اخ البارد و إنحالل لبروتين ينتج الدفء وعامل الحرارة يمكن ان يكون مفيد في المن•
لعمل لكن يمكنه ايضا المساهمة في التعرق المفرط و يمكن ضربة شمس اثناء ا

بجهد خصوصاً في المناخات الحارة 

ارة منتوجات                  تحافظ على على حصانك مركز و هادي ، تتجنب اإلث•
(           الهيجان )

بروتينات 

ادة من بكتيريا صحية معوية لحصان تحسن صحته ،مظهره و قدرته على اإلستف•
المواد الغذائية 

تقلل من معدل اإلصابة بالمينيتيس ، المغص ، غيرهم من األضرار •

روبيوتيك جميع منتوجات                 تتضمن الالكتوباسيلس و الشقاء و افضل الب•
لصحة هضمية جيدة 

الجراثيم المعوية 

الدهون منبع ممتاز لطاقة في تسرب بطئ•

6-و اوميغا 3-بعض انواع الدهون جزء أساسي في النظام الغذائي و منهم اوميغا •

لهم اهمية من اجل منزلتهم الخاصة المضادة لإللتهاب و لدورهم في الوظائف •
المناعية 

ة ، جرثومة الذر:يستخدم فقط الدهون النباتية ذات اعلى جودة مثل •
عباد الشمس الزيتي و بذور الكتان 

الدهون 

ة علي جعل ايجابي الجرام بكتيريا مفيدة جداً تستطيع العيش في األمعاء وهي قادر•
رض تحت السيطرة الكائنات الحية الدقيقة مولدات األمراض اي التي تسبب الم

دتها في الهضم تعمل للحفاظ على التوازن بين البكتيريا الصحية و الضارة اثناء مساع•
و تعظيم مستويات الفيتامينات و المعادن 

تحسن الهضم تخفف المغص ، مينيتيس  و اضرار اخرى  •

تعزز المناعة و تحسن الصحة العامة •

ا في                 الرواد في استخدام بكتيريا الجرام و الشقاء في منتوجاتن•

الالكتوباسيلس و 
بيفيدوباكتيويوم 
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.غذائي الطازج              األول اشتريت

كيف استخدمه لحصاني ؟

كيلو يجب ان أطعم لحصاني ؟ كم

.  كل إعاشة و سحب الكمية المحددة المستهلكة فيننصح بفتح العلبة من الجهة العلوية

قفل الكيس بعد اإلستعمال 

. شهراً 12نضمن احسن حفاظ للمنتوج في حدود open&feedلعلبة شكرا

شرط ان ال يكون مفتوح او مثقوب 

.أيام 7عندما يكون مفتوح نوصي بإستهالك العلف قبل 

كزة السلبي من األعالف المرنعم ، أعالف             ال تملك اي نوع من التفاعل

بالعكس تساعد على هضم العناصر  الغذائية من المركزة 

قاء األعالف الطازجة            تتضمن بروبيوتيك ،ايجابي الجرام و الش. ال

الذين يساعدن على الهضم الكامل للغذاء و تمنع مشاكل المغص 

.جميع أعالف            صحية 

ألحصنة اعالف             ثرية باإللياف و صممت خصيصاً ل. ال شئ بالطبع

هل يمكنني إستعمال المعتاد المركز في 

نفس الوقت مع أعالف   

؟

ايام ،مزجه بشكل تدريجي 5او 4مثل اي تغير لتغذية ،عليك القيام به تدريجيا خالل 

.مع اعالفه اإلعتيادية 

سيولوجية و الكمية من            التي تقدم للحصان تعتمد على مستوى انشطته و حالته الف

ايظا مع حالته الجسدية ، وزن الحصان و نوعية األغالف التي يستخدم 

شاور مع يمكنك اإلسترشاد بجدوال الجرعات التي تظهر في تاريخ كل إنتاج  و ايظا الت

الطبيب البيطري 

كيلو يجب ال أطعم لحصاني ؟ كم

تدوم العلبة مقفلة ؟ و كم تدوم كم

مفتوحة ؟

أيمكنه إحداث مغص 

؟

ع ماذ يمكن ان يحدث لحصاني اذا ابتل

كمية اكبر من المناسب ؟
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0034 924 12 75 79 info@caleya.es  www.caleya.es @CaleyaForrajes

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, camino la charca s/n 

06100 Olivenza, España

PLANTA DE ENVASADO
Ctra. EX105, km 145,800 (Ap. Correos nº 37) 
06100 Olivenza, Badajoz (SPAIN)


