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Reformmüsli G 

 

Bez ovsa a bohaté na energii  

Vyvážené Reform Müsli „G" je zejména vhodné pro 

temperamentní a obtížně krmitelné jezdecké koně.  

Zvláště chutné a výživné  

N  a bázi  vysoce stravitelných obilných vloček  

B  ez ovsa a s nízkým obsahem bílkoviny 

S obsahem bylin, řas, olejů a olejnin  

Papírový pytel - 20kg 
 

 

Složení: 

Kukuřičné vločky, ječmenné vločky, jablečné výlisky, melasa z cukrové řepy, vojtěšková řezanka, pšeničné otruby, 

otruby z ovesných slupek, jablečný sirup, směs olejů (lněný, slunečnicový a z kukuřičných klíčků) lisované za studena 

2,5%, směs olejů ze semínek (lněné semeno, slunečnicové semeno, černuchové semeno) 2,5%, řízky z cukrové řepy, 

byliny (koriandr, máta peprná, fenykl, majoránka) 1,3%, vápník z mořských řas, kukuřičné klíčky, ječné klíčky, extrakt z 

jader vinné révy, sůl, česnek, moučka z mořských řas, rýžové klíčky, pšeničné klíčky, pivovarské kvasnice, sladová 

kvasnicová mladina.  

Doporučené dávkování: 

Jako doplňkové krmivo k obvyklé dávce objemového krmiva doporučujeme 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 Vítal. 

Obsažené látky:  Výživně fyziologické 

přídavné látky na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 9,5% Vitamín A 13.0001 

E 

Železo 175mg 

Surová vláknina 9,0% Vitamín D3 1.4001 

E 

Zinek 160mg 

Surový tuk 5,0% Vitamín E 70mg Mangan 100mg 

Surové popeloviny 8,5% Vitamín B1 10mg Měď 30mg 

Stravitelný surový 

protein 

82g/kg Vitamín B2 10mg Jód 1,0mg 

Stravitelná energie 12MJ/kg Vitamín B6 6mg Kobalt 1,3mg 

  Vitamín B12 30mcg Selen 0,5mg 

Vápník 1,0% Biotin 220mc 
g 

  

Fosfor 0,3% Kyselina nikotinová 43mg   
Hořčík 0,3% Kyselina listová 3mg   
sodík 0,4% Kyselina pantotenová 20mg   
  Chlorid cholinu 500mg   

 


