
 

Senior 
Granulat 5 mm 

SENIOR – to specjalistyczna pasza odżywcza dla koni starszych. Wyprodukowana w  formie granulatu. Składa się 
tylko z naturalnych i zbilansowanych produktów. Zawiera dodatek minerałów, witamin oraz pierwiastków 
śladowych w ilościach, których potrzebują starsze konie. Pasza jest oparta na włóknie i dobrej jakości białku, 
pochodzącego z soi. Polecana do podawania koniom z problemami z uzębieniem, ponieważ można przygotować ją w 
formie meszu. Pasza poprawia wygląd sierści i twardość kopyt. Zawiera niewielki dodatek owsa. Energia w 
granulacie pochodzi z włókna i tłuszczy. Mieszanka dzięki zawartości siemienia lnianego i bioregulatorów poprawia 
trawienie i przyswajalność składników. Dodatek wit. E i magnezu wzmacnia mięśnie i poprawia ich ukrwienie. 

 Poprawia kondycje starszych koni pracujących, 
 Nadaje się dla koni z zaburzeniami metabolicznymi, 
 Pasza sprawdzi się u koni z brakami w uzębieniu zębów, 
 Skład granulatu zmniejsza ryzyko występowania kolek, 
 Zawiera antyoksydanty, 
 Dodatek komponentów lnianych poprawia sierść i kopyta, 
 Pasza poprawia odporność, 
 Odżywia i pomaga utrzymać dobrą kondycję. 

Zawiera : 
pszenica paszowa, łuski sojowe (z soi GMO), otręby owsiane, 
jęczmień, melasa cukrowa, śruta kukurydziana, wytłok z ziarna 
palmy, kukurydza, węglan wapnia, chlorek sodu, siemię lniane, 
fosforan jednowapniowy, bioregulator 

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. 

 jako dodatek do owsa: 0,4-0,8 kg na 100 kg masy ciała na 
dzień, 

 pełnoporcjowo : 2-6 kg na dzień. 

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 % 13,5 
Tłuszcz surowy % 7,8 
Włókno surowe % 14,5 
Popiół surowy % 8,3 
Energia Strawna 
MJ/kg 

12,8 

Wapń % 0,9 
Fosfor % 0,5 
Skrobia i cukry% 13 

Biotyna (mg) 0,42 
Selen (mg) 0,571 
Cynk (mg) 236 
Żelazo (mg) 265 
Miedź (mg) 48 
Magnez (g) 3,6 
Jm Vit A IE / kg 21100 
Jm Vit D3 IE / kg 3500 
Jm Vit E IE / kg 400 
Vrep g/kg 94 
Energia EWPa 
Unit/kg 

0,92 

 

 

 


