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NUTRITION CONCEPTS 

JAN FIRUEIS1 

 

Equi Lac Pellets 

 

Krmivo pro chovné klisny optimalizované podle potřeb 

na základě dlouholetých zkušeností v plnokrevném 

chovu. Osvědčené krmivo pro chovné klisny pro 

přikrmávaní od 8. mesice březosti. 

 

 

Složení: Ječné volčky, kukuřičné klíčky, vojtěšková řezanka, otruby z ovesných slupek, ječné klíčky, kukuřičné vločky , směs olejů ze 
semínek (lněné semeno, slunečnicové semeno, fenyklové semeno, semeno černuchy) 6,6 %, pšeničné otruby, řízky z cukrové řepy, 
jablečné výlisky, byliny (máta peprná, koriandr, ibišek, semeno anýzu) 2,8 %, ovesné vločky 2 %, jablečný sirup, travní řezanka sušená 
teplým vzduchem, moučka z mořských řas, hrachový protein, vápník z mořských řas, směs olejů (Iněný, slunečnicový , kukuřičný, řepkový) 0,8 
%, pivovarské kvasnice, karoten,  dikalcium fosfát, magneziový acetá t, L - lysin, DL - methionin. 

Doporučené dávkování: Jako doplňkové krmivo k obvyklému základnimu objemovému a energetickému krmivu doporuč ujeme od 8. 

měsíce březosti dosavadní množství energetického krmiva postupně  nahradit produktem Equilac. Od 9. - 11. měsíce březosti krmit cca 

400 - 500 g na každých 100 kg tělesné  hmotnosti a den. Toto celkove množství je vhodné nabizet rozdělené na více denních dávek. U 

koní Iehce, resp. obtížně krmitelných je možno tuto dávku přizpůsobit o cca 10 - 15 % denně směrem dolu, resp. nahoru. Oves může být 

případně podáván doplňkově. U specialnich plemen, pony a koni, kteří krmivo dobře využívají, Ize doporučit podávani produktu Equilac 

jako jediného energetického krmiva. Od 1. - 3. měsíce Iaktace zvýšit postupně podávání Equilac až  na 600 g na každých 100 kg 

hmotnosti koně, nebot' kolem třetího měsice Iaktace Ize očekávat nejvyšší produkci mlé ka. Od 5. měsíce Iaktace podáváni Equilac 

postupně opět zredukovat, vrátit se zpět k obvyklému energetickému krmivu a poté vysadit zcela. 

Obsažené látky:  Obsah vitaminů na 1 

kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

hrubý protein 12,0% Vitamin A 22.0001 

E 

Železo 150mg 

Hrubá vláknina 13,0% Vitamin D3 2.5001 

E 

Zinek 200mg 

Hrubý tuk 6,0% Vitamin E 320mg Mangan 130mg 

Hrubé popeloviny 9,6% Vitamin B1 13mg Med' 50mg 

Stravitelný protein   94g/kg Vitamin B2 13mg Jod 2,0mg 

Stravitelná energie 12,5MJ Vitamin B6 7mg Kobalt 5,0mg 

  Vitamin B12 50mcg Selen 0,6mg 

Vápnik 1,6% Biotin 270mc 
g 

  

Fosfor 0,5% Kyselina nikotinová 50mg   
Hořčik 0,4% Kyselina listová 7mg   
Sodik 0,5% Kyselina pantotenová 26mg   
Lysin 0,6% Chlorid cholinu 230mg   
Methionin 0,3%       

 775 265 456 

 


