
 

Merrie 
Granulat 10 mm 

MERRIE to zbilansowana pasza w formie granulatu. Składa się tylko z naturalnych składników. Zawiera dobrze przyswajalny 
kompleks witaminowo-mineralny i  dodatek pierwiastków śladowych w formie chelatów. Przeznaczona głównie dla klaczy ciężarnych, 
karmiących i ogierów kryjących. Można podawać również źrebiętom.  Pasza zadba o rozwój źrebaka i dobrą kondycję matki. Poprawi 
jakość nasienia ogierów kryjących i ich kondycję. 

Atutem tej paszy dla klaczy i źrebaka jest zawartość dużej ilości składników odżywczych i mineralno-witaminowcych w małej dawce. 
Pasza zapewnia wysoką mleczność klaczy, dobrą jakość siary i odpowiedzi skład mleka w każdym okresie. Zapobiega chorobom kośćca 
u źrebiąt, takim jak osteochondroza. Zapewnia dobrą kondycję klaczy przez całą ciążę. Pasza utrzymuje odpowiednią warstwę tkanki 
tłuszczowej i mięśniowej u matki. Zapobiega anemii. 

Atuty dla ogierów kryjących to zawartość dobrej jakości białka i dużej ilości energii. Odpowiednia ilość składników mineralno-
witaminowych. Pasza stosowana regularnie poprawia jakość nasienia i żywotność plemników. Dodatek witaminy E zapobiega spadkowi 
płodności. 

 Pasza zapewnia zdrowie stawów, kości i ścięgien – zapobiega chorobom OC/OCD, 

 Zawiera dobrze przyswajalne białka dla szybkiego rozwoju organizmu, mocnych mięśni oraz dobrego nasienia, 

 Dużo energii z umiarkowanej ilości skrobi i olei, 

 Odpowiedni stosunek wapnia do fosforu, 

 Dobrze działa na układ pokarmowy – zapobiega kolkom, 

 Komponenty lniane poprawiają zdrowie kopyt i zapewniają piękny 
wygląd sierści. 

Zawiera: 
jęczmień, śruta kukurydziana, kukurydza, płatki z nasion lnu, pszenica paszowa, 
melasa cukrowa, otręby owsiane, mączka sojowa ( z soi GMO), lucerna, węglan 
wapnia, siemię lniane, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu 

Waga produktu: 20kg 

Okres ważności: 6 miesięcy od daty produkcji 

Dawkowanie: 

Dawka dla konia powinna być dostosowana do rasy, masy ciała, wieku i rodzaju 
wykonywanej pracy. Przy wszelkich wątpliwościach prosimy o kontakt lub 
odsyłamy do konsultacji z weterynarzem/ trenerem, który zna konia. 

 Źrebię: 
o 1-3 miesiące: 0,25 – 1kg; 
o 4-6 miesięcy: 1 – 1,5kg; 
o 7-12 miesięcy: 2 – 3kg. 

 Klacz rozpłodowa: 
o Niska ciąża: 1,5 – 2 kg; 
o Wysoka ciąża: 2 – 3,5 kg; 
o Laktacja – 1 miesiąc: 4 kg; 
o Laktacja – 2-3 miesiąc 6 kg. 

 Ogier kryjący: 
o Mała ilość skoków – 2-3 kg 
o Duża ilość skoków – 3 -5kg 

Można podawać na mokro w proporcji 1:2 (pasza: płynu). 

Polecamy podzielić na 3 – 5 porcji. 

Zalecamy stały dostęp do świeżej, czystej wody oraz dobrej jakości pasz objętościowych. 

 

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 15,3 
Tłuszcz surowy % 5,4 
Włókno surowe % 7 
Popiół surowy % 8,9 
Energia Strawna 
MJ/kg 

13 

Wapń % 1,2 
Fosfor % 0,6 
Skrobia i cukry% 27,4 

Biotyna (mg) 360 
Selen (mg) 0,53 
Cynk (mg) 215 
Żelazo (mg) 258 
Miedź (mg) 48 
Magnez (g) 4,3 
Sód (g) 4 
Jm Vit A IE / kg 18000 
Jm Vit D3 IE / kg 3000 
Jm Vit E IE / kg 325 
Vrep g/kg 119 
Energia EWPa 
Unit/kg 

0,90 

 

 


