
 

Prestatie 
Granulat 10 mm 

PRESTATIE to zbilansowana pasza dla koni wyczynowych, poddawanych dużym obciążeniom. Pasza jest w formie 
wysokoenergetycznego granulatu. Składa się tylko z naturalnych składników. Zawiera dużą ilość witamin, 
minerałów i dodatek elektrolitów. Skład paszy pozwala na osiągnięcie efektu silnego, wyluzowanego i energicznego 
konia na treningu i na zawodach. Duża zawartość dobrze przyswajalnego białka z pewnością sprawdzi się u koni 
ujeżdżeniowych. Wolnouwalniana energia z olei, zapewni stały dopływ energii przez cały dzień. Duża ilość skrobi 
poprawi wyniki koni crossowych i skokowych. Pozwoli utrzymać dobrą kondycję, nawet u koni z tendencjami do 
tycia – nie otłuszcza mięśni. Dodatek minerałów i pierwiastków śladowych w postaci bardzo dobrze wchłanianych 
chelatów!  

 Dużo energii ze skrobi i olei. 
 Wysoka zawartość łatwo przyswajalnego białka, selenu i wit.E poprawiających ukrwienie, budowę i 

wytrzymałość mięśni, 
 Zestaw minerałów dobrany dla poprawy 

wydolności organizmu, 
 Dedykowana koniom poddawanym intensywnym 

obciążeniom, 
 Zawiera dodatek elektrolitów i ziół. 

Zawiera :  

grysik pszeniczny, pszenica, jęczmień, melasa cukrowa, 
płatkowana soja, makuch lniany, owies gnieciony, olej 
sojowy, monocal, minerały i witaminy, elektrolity. 

Worek:  20 kg 
Okres ważności: 6 miesięcy 

Dawkowanie: 

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

 jako dodatek do owsa : 0,2-0,4 kg na 100 kg masy 
ciała na dzień, przy bardzo mocnych treningach 
0,4-0,6 kg na 100kg masy ciała na dzień. 

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 % 12,2 
Tłuszcz surowy % 6,9 
Włókno surowe % 6,7 
Popiół surowy % 8,5 
Energia Strawna MJ/kg 13,6 
Wapń % 1,1 
Fosfor % 0,6 
Skrobia i cukry% 38,2 

Biotyna (mg) 0,42 
Selen (mg) 0,62 
Cynk (mg) 234 
Żelazo (mg) 233 
Miedź (mg) 47 
Magnez (g) 3,5 
Sód (g) 5 
Jm Vit A IE / kg 21000 
Jm Vit D3 IE / kg 3500 
Jm Vit E IE / kg 400 
Vrep g/kg 90 
Energia EWPa Unit/kg 0,91 

 

 


