
 

Structuur 
Granulat 10  mm 

STRUCTUUR to specjalistyczna pasza dla koni dedykowana dla rekonwalescentów i koni stojących. PAsza jest w 
formie granulatu. Składa się tylko z naturalnych składników. Zawiera odpowiednią dla koni stojących ilość 
minerałów, witamin oraz pierwiastków śladowych. Pasza medyczna, o wysokiej koncentracji składników 
odżywczych. Bazą dla paszy jest włókno. Stworzona dla wszystkich koni po kontuzjach, źle trawiących skrobię oraz 
po chorobach metabolicznych. Pasza zapobiega utracie masy ciała wynikającej z zaprzestania treningów. 

Paszę STRUCTUUR można podawać pełnoporcjowo lub jako dodatek do owsa. 

 Niska zawartość białka i skrobi, 
 Idealna dla koni po ochwacie, 
 Zawarte w paszy siemię lniane poprawi trawienie i wygląd Twojego konia, 
 Kwasy omega 3 i 6 z oleju lnianego, podniosą odporność, wspomaga budowę i ukrwienie mięśni (duża 

zawartość wit, E i magnezu), 
 Poprawia kondycje konia, 
 Nadaje się dla koni z zaleczona chorobą wrzodową, idealna pasza dla koni szczupłych, 
 Pomaga wrócić do zdrowia, 

Zawiera : 
otręby owsiane, łuska sojowa (z soi GMO), jęczmień, melasa z 
buraków cukrowych, lucerna, pszenica paszowa, siemię lniane, olej 
sojowy, chlorek sodu, węglan wapnia, fosforan jednowapniowy, 
tlenek magnezu, propionian wapnia. 

Worek:  20kg 
Okres ważności: 6 miesięcy 

Dawkowanie: 

Dawka dla koni powinna być dostosowana do rasy, masy, wieku i 
rodzaju wykonywanej pracy: 

 Gdy koń stoi w boksie: 0,2-0,3 kg na 100 kg masy ciała na 
dzień, maksymalnie na konia 2kg 

 Pełnoporcjowo: do 5 kg na dobę. 

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

Polecamy podzielić na 3-5 porcji.  

Koń musi mieć stały dostęp do czystej, pitnej wody. 
Koń powinien mieć stały dostęp do dobrej jakości pasz 
objętościowych.  

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 7,8 
Tłuszcz surowy % 4,2 
Włókno surowe % 21,7 
Popiół surowy % 7,6 
Energia Strawna 
MJ/kg 

9,8 

Wapń % 0,8 
Fosfor % 0,4 
Skrobia i cukry% 18,7 

Biotyna (mg) 0,15 
Selen (mg) 0,326 
Cynk (mg) 97 
Żelazo (mg) 286 
Miedź (mg) 24 
Magnez (g) 3 
Sód (g) 4,4 
Jm Vit A IE / kg 7500 
Jm Vit D3 IE / kg 1250 
Jm Vit E IE / kg 125 
Vrep g/kg 50 
Energia EWPa 
Unit/kg 

0,73 

 

 

 

 


