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 Fohlengold Classic 

 

Vysoce hodnotné hříběcí krmivo pro podporu 

harmonického vývoje hříběte. Speciálně vybavené pro 

regulované trávení a vyrovnaný růst právě v průběhu 

prvních měsíců života.  

Bohaté na minerály a stopové prvky pro dobrý vývoj 

kostí a chrupavek. 

Stabilizuje trávení . 

N ízký obsah škrobu.  

Bohaté na mikrovýživné látky  

                            Papírový pytel - 25 kg 

Složení: Ječmenné vločky, kukuřičné klíčky, vojtěšková řezanka, pšeničné otruby, sladová kvasnicová mladina, vápník z 
mořských řas, řízky z cukrové řepy, směs olejů ze semínek (lněné semeno, slunečnicové semeno, semeno černuchy) 3,2  
%, hrachový protein, byliny (máta peprná, koriandr) 3,2  %, jablečný sirup, pivovarské kvasnice, ječné klíčky,  sůl,  lněný 
a slunečnicový olej lisovaný za s tudena 1,2 %, moučka z mořských  řas, pšeničné klíčky, magneziový acetát, DL - 
metionin 0,2 %, jablečné výlisky 0,2 %, L - lysin 0,15 %. 

Doporučené dávkování:  Jako doplňkové krmivo k obvyklému základnímu zásobení mateřským mlékem klisny, 

objemovému krmivu a / nebo pastevní trávě doporučujeme Fohlengold od  3. týdne do 3. měsíce života Fohlengold 

volně k dispozici (max. 600 g denně). Pro hříbata  s konečnou hmotností  cca 600 kg se podává od 4. měsíce cca 

600 g Fohlengold denně. Toto celkové množství  je vhodné nabízet rozdělené na více denních dávek. Od  5. měsíce se 

krmí cca 1 kg Fohlengold denně, od 6. měsíce cca 1,4 kg denně, od  7.  měsíce cca 1,7 kg denně a od 12. měsíce cca 

2 kg denně. Od 18. měsíce (u pozdně vyvinutých koní od 24.  měsíce): Hesta Mix resp. Struktur Energetikum. U koní 

lehce, resp. obtížně krmitelných  je možno tuto dávku přizpůsobit o cca 10 - 15 % denně směrem dolů, resp. nahoru. Oves 

může být případně podáván doplňkově. U speciálních plemen, pony a koní, kteří krmivo dobře  využívají, je  nutno 

podávání Fohlengold přizpůsobit tělesné hmotnosti a Fohlengold doporučujeme jako samostatné krmivo. Od 12. do 

24. měsíce  je krmné množství variabilní podle kvality pastvy. 

 

Obsažené látky:  Výživně fyziologické 

přídavné látky na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 14,0% Vitamín A 25.0001 

E 

Železo 200mg 

Surová vláknina 8,0% Vitamín D3 2.9001 

E 

Zinek 260mg 

Surový tuk 8,0% Vitamín E 600mg Mangan 150mg 

Surové popeloviny 11,0% Vitamín B1 15mg Měď 70mg 

Stravitelný surový 

protein 

102g/kg Vitamín B2 15mg Jód 3,0mg 

Stravitelná energie 12MJ/kg Vitamín B6 8mg Kobalt 3,0mg 

  Vitamín B12 60mcg Selen 0,7mg 

Vápník 2,0% Biotin 300mc 
g 

  

Fosfor 0,6% Kyselina nikotinová 60mg   
Hořčík 0,5% Kyselina listová 7mg   
sodík 0,6% Kyselina pantotenová 30mg   
Lysin 0,6% Chlorid cholinu 200mg   
Methionin 0,4%      

 


