
 

Veulen 
Granulat 5 mm 

VEULEN to zbilansowana pasza dla źrebiąt w formie drobnego granulatu. Składa się tylko z naturalnych 
składników. Zawiera dobrze przyswajalny kompleks witaminowo-mineralny oraz pierwiastki śladowe w postaci 
chelatów. Nadaje się dla źrebiąt od 2 miesiąca życia do 1,5 roku. Pasza zapewni poprawny rozwój źrebaka. Skład 
dobrany został tak, by chronił przed powstawaniem wad rozwojowych i chorób kośćca. Pasza poprawia odporność 
młodego organizmu. Dodatek mleka w proszku zapobiega gwałtownemu i stresującemu przejściu z mleka na paszę. 
Pasza wspomaga aparat ruchu w trakcie zabawy, pomaga kształtować ścięgna i stawy, oraz budować mięśnie. 
Komponenty jęczmienne i kukurydziane zapewniają odpowiednią warstwę tkanki tłuszczowej nie zależnie od ilości 
ruchu. 

 Utrzymuje zdrowe stawy, kości i ścięgien – zapobiega chorobom OC/OCD, 
 Dużo łatwostrawnego białka dla szybkiego rozwoju organizmu i mocnych mięśni, 
 Dużo energii z umiarkowanej ilości skrobi i olei, 
 Dobry skład zapewniający utrzymanie odpowiedniej warstwy tłuszczowej, 
 Komponenty lniane dodane, by wzmacniać kopyta, sierści i poprawiać trawienie. 

Zawiera: 

pszenica paszowa, jęczmień, śruta kukurydziana, otręby owsiane, mączka 
sojowa, płatki z nasion lnu, melasa cukrowa, kukurydza, lucerna, węglan 
wapnia, siemię lniane, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu, 
odtłuszczone mleko w proszku, olej sojowy. 

Waga produktu: 20kg 

Okres ważności: 6 miesięcy od daty produkcji 

Polecamy dla: 

Źrebakom od 2miesiąca do 1,5 roku. 

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 : 0,2-0,4 kg na 100 kg masy ciała na dzień 
 pełnoporcjowo : 0,4-0,6 kg na 100g masy ciała. 
 źrebakom w 2 miesięcy życia : 0,4-0,5 kg na 100kg masy ciała do 

własnego żłobu z stałym dostępem. 

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 % 16,7 
Tłuszcz surowy % 5,3 
Włókno surowe % 6,7 
Popiół surowy % 9,3 
Energia Strawna 
MJ/kg 

12,7 

Wapń % 1,3 
Fosfor % 0,7 
Skrobia i cukry% 33,3 

Biotyna (mg) 0,42 
Selen (mg) 0,59 
Cynk (mg) 242 
Żelazo (mg) 261 
Miedź (mg) 48 
Magnez (g) 5 
Sód (g) 3,9 
Jm Vit A IE / kg 21000 
Jm Vit D3 IE / kg 3500 
Jm Vit E IE / kg 400 
Vrep g/kg 135 
Energia EWPa 
Unit/kg 

0,88 

 
 

 

 


