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Vollwertpellets 

 

Univerzální a efektivní 

Bohaté na vitální látky, za studena lisované pelety pro 

koně všech plemen a pro všechny účely použití. 

Vhodné i pro vysoké stavy koní. 

Plnohodnotné a zvláště dobře stravitelné 

Lisované za studena bez pojivových látek  

Pestré, rozmanité a bez obsahu ovsa 

Obsahuje byliny a olejniny 

                         Papírový pytel - 25kg 

Složení:  Ječmenné vločky, pšeničné otruby, otruby z ovesných slupek, vojtěšková řezanka, směs olejů ze semínek (lněné 

semeno, slunečnicové semeno, semeno černuchy, fenyklové semeno) jemně mleté 7,5  %, řízkyz cukrové řepy, 

kukuřičné klíčky, travní řezanka sušená teplým vzduchem, jablečné výlisky, byliny (máta peprná, fenykl, šípek, 

koriandr, šalvěj, orváno, majoránka) 2,5  %, pšeničné klíčky, vápník z mořských řas, sůl, rýžové klíčky, kukuřičné vločky, 

pivovarské kvasnice, melasa z cukrové řepy, extrakt z jader vinné révy, magneziový fumarát, lněný a slunečnicový olej 

lisovaný za studena 0,1 %. 

Doporučené dávkování: Jako doplňkové krmivo k obvyklé dávce objemového krmiva doporu čujeme cca 500 - 800 g na 

každých 100 kg tělesné hmotnosti koně a den. Toto celkové množství by mělo být koni nabízeno rozdělené do 

několika denních dávek. Při nižším dávkování nebo při deficitu minerálů doporučujeme přidávat Semper Min nebo Micro 

Vital. 

Obsažené látky:  Výživně fyziologické 

přídavné látky na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 10,2% Vitamín A 15.0001 

E 

Železo 100mg 

Surová vláknina 12,6% Vitamín D3 1.6001 

E 

Zinek 150mg 

Surový tuk 3,8% Vitamín E 80mg Mangan 75mg 

Surové popeloviny 9,0% Vitamín B1 10mg Měď 30mg 

Stravitelný surový 

protein 

86g/kg Vitamín B2 10mg Jód 1,5mg 

Stravitelná energie 10,5MJ/kg Vitamín B6 5mg Kobalt 1,5mg 

  Vitamín B12 40mcg Selen 0,5mg 

Vápník 1,1% Biotin 330mc 
g 

  

Fosfor 0,5% Kyselina nikotinová 50mg   
Hořčík 0,3% Kyselina listová 6mg   
sodík 0,5% Kyselina pantotenová 20mg   

  Chlorid cholinu 450mg    
 

                                                                                                            


