
 

Slobbermeel 
Mesz 

SLOBBERMEEL (MESZ)  to dodatek paszowy dla wszystkich grup koni. Zawiera Kompleks witamin i minerałów oraz 
dodatek pierwiastków śladowych. Pasza jest w formie sypkiej, dzięki czemu można zaoszczędzić czas przy jej 
przygotowywaniu. Lekkostrawna, składa się tylko z naturalnych składników. Mesz cechuje się ogromną 
smakowitością, konie wprost uwielbiają jego smak, co słychać w trakcie przygotowywania meszu :) Skład poprawia 
wygląd sierści i twardość kopyta. Pasza działa pozytywnie na układ trawienny. Oczyszcza jelita i chroni błonę 
śluzową całego układu pokarmowego. 

 Duża zawartość wit.E i selenu, które poprawiają funkcjonowanie mięśni i łagodzą stres. 
 Dodano biotynę, by wzmacniać kopyta. 
 Dodatek olei i minerałów poprawiających odporność. 
 Zalecana dla koni kołkujących i wrzodowych, jako stały składnik diety. 
 Zapewnia smaczny, ciepły posiłek. 

Zawiera :  

Jęczmień, grysik pszeniczny, pulpa buraczana – semolina, płatki 
owsiane granulowane, lucerna, kukurydza, plewy soi, olej sojowy, 
melasa z trzciny cukrowej, makuch lniany, wapno paszowe, tlenek 
magnezu, chlorek sodu, monocal. 

Waga produktu: 20kg 

Okres ważności: 6 miesięcy od daty produkcji 

Polecamy dla: 

Wszystkich grup koni. 

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 diety : 0,5 -1,5 kg dwa razy w tygodniu. 
 Zalać wodą 1:2 (Mesz : Płyn) 

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

 
 

 

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 10,7 
Tłuszcz surowy % 3,2 
Włókno surowe % 10 
Popiół surowy % 7,9 
Energia Strawna 
MJ/kg 

12,2 

Wapń % 0,9 
Fosfor % 0,6 
Skrobia i cukry% 33 

Biotyna (mg) 0,6 
Selen (mg) 0,6 
Cynk (mg) 212 
Żelazo (mg) 252 
Miedź (mg) 54 
Magnez (g) 3,1 
Sód (g) 4,1 
Jm Vit A IE / kg 30000 
Jm Vit D3 IE / kg 5400 
Jm Vit E IE / kg 400 
Vrep g/kg 75 
Energia EWPa Unit/kg 0,84 

 


