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VAN GORP DIERVOEDERS

HORSEFOOD ‘the best ’ to mieszanka 
różnorodnych smaków i starannie wyselekcjonowanych 
pasz w formie pelletów, musli oraz dodatków. 
Dzięki naszemu asortymentowi, możesz ułożyć 
zbilansowaną dietę, podawaną każdego dnia. 
Zapewniamy, że Twój koń będzie jadł smacznie i zdrowo. 
Od ponad pięćdziesięciu lat, rodzinna fi rma 
VAN GORP DIERVOEDERS wkłada dużo serca i 
nieustannie szuka najlepszych rozwiązań z wysokim 
stosunkiem jakości do ceny. W efekcie karmiony przez 
nas koń, jest zdrowy, energiczny i usatysfakcjonowany. 
Dzięki temu, dumnie stwierdzamy, iż nasza marka 
HORSEFOOD jest najlepsza. 

Nasz asortyment oferuje wysokojakościową i 
przystępną cenowo paszę. Zostało to sprawdzone 
przez takich jeźdzców jak Edward Gal, Hans Peter 
Minderhoud, Emmelie Scholtens, Kirsten Brouwer,
Jan de Boer i Tim Lips. Cieszymy się, że Ci 
międzynarodowi jeźdźcy karmią swoje konie paszami 
HORSEFOOD ‘the best ’ już od kilku lat.

Produkcja VAN GORP DIERVOEDERS
jest zlokalizowana na terenie Holandii w miejscowości  
Waalwijk. Fabryka jest zmodernizowana i spełnia 
dzisiejsze wymogi produkcyjne oraz kontroluje jakość 
żywności dzięki modułom śledzenia. 

Bazujemy na wymaganiach jakościowych takich 
jak  HACCP i GMP+. Bierzemy udział w programie 
SECUREFEED. Naszym klientom gwarantujemy 
bezpieczeństwo i wysoką klasę. 
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1. NATURALNE ZWYCZAJE
	 ŻYWIENIOWE		

Naturalne żywienie konia opiera się na trawie, ziołach i 
dostępie do wody. Chętnie zjadane są również nasiona 
i małe krzewy. Konie pokonują duże odległości w celu 
wyszukania pokarmu bogatego w substancje odżywcze. 
Cały czas, spożywają małe ilości jedzenia bogatego w 
surowy błonnik.

Konie spędzają ponad 14 godzin w ciągu dnia na 
spożywanie pokarmu. 

Przewód pokarmowy konia jest dostosowany do 
trawienia składników odżywczych pochodzących z 
pokarmu bogatego w surowy błonnik. 
Dlatego tak ważne jest podawanie paszy objętościowej.

2. SKŁADNIKI	ODŻYWCZE

Woda, węglowodany, tłuszcze, białka, witaminy i minerały to 
główne składniki odżywcze 

✓  Woda to główny składnik niezbędny do życia. Jest ważny 
do procesu trawienia, wzrostu oraz produkcji mleka. 
Dorosły koń powinien wypić ponad 5 litrów wody na 
każde 100 kg masy ciała, w zależności od intensywności 
pracy, produkcji mleka lub czynników środowiskowych. 

✓  Węglowodany stanowią 80% naturalnej diety 
konia i stanowią główne źródło energii. Rozróżnia się 
węglowodany niestrukturalne (skrobia i cukry/celuloza) 
oraz węglowodany strukturalne (błonnik). 

✓	 	Oprócz węglowodanów, tłuszcze stanowią źródło energii 
i wpływają na przyswajalność witamin rozpuszczalnych w 
tłuszczach. 

✓  Białka to składniki budujące ciało konia. Są niezbędne do 
budowy mięśni, tkanki łącznej, kopyt i sierści. 

  Odgrywają ważną rolę w równowadze hormonalnej, 
transporcie składników odżywczych i regulacji procesów 
chemicznych w organizmie. 

✓  Witaminy i minerały są ważne dla metabolizmu konia. 
Wpływają na zdrowie, wzrost i rozmnażanie. Minerały 
odgrywają kluczowe zadanie w kontrolowaniu pobierania 
wody lub innych substancji.
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3. PRZEWÓD POKARMOWY  

Pokarm musi być trawiony w mniejszych ilościach, tak aby 
organizm zdążył wchłonąć wszystkie niezbędne składniki 
odżywcze. Jest to możliwe dzięki poprawnej pracy układu 
pokarmowego. Proces rozpoczyna się od przeżucia 
pokarmu, ostatecznie osiągając rozmiar mniejszy niż 2 
milimetry i produkcji śliny. W odróżnieniu od człowieka 
i psów, ślina powstaje tylko wtedy kiedy koń żuje. Im 
mniejsze cząstki jedzenie, tym łatwiej mieszają się one 
ze śliną. Dobrze rozdrobiony pokarm połączony ze 
śliną łatwo przemieszcza się w kierunku żołądka. Poza 
tym, ślina odgrywa kluczową rolę w neutralizacji soków 
znajdujących się w żołądku i jelicie cienkim.

 .....INTENSYWNE PRZEŻUWANIE JEST 
NIESAMOWICIE WAŻNE DLA ZDROWIA 
KAŻDEGO KONIA! 

Przełyk transportuje kawałki jedzenia w kierunku 
żołądka. Odbywa się to dzięki skurczom mięśni - ruchy 
perystaltyczne. 

ŻOŁĄDEK konia stanowi zaledwie 10% całego 
przewodu pokarmowego i ma pojemność od 5 do 15 
litrów. Tym samym, żołądek jest bardzo mały. Bez przerwy 
produkuje kwasy żołądkowe, które są neutralizowane 
przez wyprodukowaną podczas żucia ślinę. 

ŻOŁĄDEK MA WIELE FUNKCJI: 
✓ Rozpoczyna proces metabolizmu białek 
✓ Miesza rozdrobniony pokarm z sokami żołądkowymi. 
✓  Wraz z sokami żołądkowymi zabija bakterie.

Po przejściu przez żołądek pokarm trafia do jelita 
cienkiego. Początkowo do dwunastnicy, jelita czczego i 
jelita krętego. Jelito w sumie ma długość 21 metrów.

FUNKCJE JELITA CIENKIEGO: 
✓ Dalszy proces trawienia białek 
✓ Trawienie cukrów, skrobi, tłuszczy i olei 
✓Wchłanianie różnych substancji odżywczych do krwi 
Jelito cienkie przekształca się w jelito grube, które 
również składa się z kilku elementów (jelito ślepe, 
okrężnica, odbytnica). Całkowita długość wynosi ok. 8 
metrów i może pomieścić +/- 132 litry. 

FUNKCJE JELITA GRUBEGO: 
✓Proces fermentacji (trawienie przez mikroorganizmy) 
✓Trawienie niestrawionych wcześniej elementów 
✓ Ponowne wchłanianie wody 
✓Wchłanianie witaminy B, kwasów tłuszczowych oraz 
minerałów 
✓ Usunięcie niestrawionego pokarmu 

WĄTROBA i TRZUSTKA odgrywają również ważne 
zadanie w procesie trawienia. WĄTROBA produkuje 
żółć, niezbędną do zmniejszenia ilości tłuszczów. 
Z racji, że konie nie mają woreczka żółciowego, żółć 
nieustannie przepływa do jelita cienkiego. TRZUSTKA 
produkuje wiele enzymów takich jak: amylaza, 
trypsyna, lipaza koniecznie potrzebnych do trawienia 
węglowodanów, białek i tłuszczu. TRZUSTKA reguluje 
również gospodarką hormonalną.
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1

PRZYKŁAD OBLICZENIA WAGI KONIA: 
Obwód klatki piersiowej (1) długość ciała (2)

Zdjęcie 2, Przykład obliczenia wagi konia

Obwód klatki piersiowej  = 210 cm 
Długość ciała  = 171 cm 
Standardowa wartość  = 11.900 
(standardowa wartość jest taka sama dla każdego konia)

✓	210 X 210    = 44.100
✓ 44.100 X 171   = 7.541.100
✓ 7.541.100 : 11.900  = 633 kg

FORMUŁA 
obwód klatki piersiowej * obwód klatki piersiowej * 
długość ciała / 11.900

UWAGA: 
To obliczenie nie bierze pod uwagę tłuszczu w szyi i na 
tylnej nodze.

Poza obliczeniem wagi, ważne jest zwrócenie uwagi na 
kształt ciała konia. Weź pod uwagę, że ciało powinno 
być miękkie, a mięśnie twarde. Żebra powinny być 
wyczuwalne ale niewidoczne.

4. ENERGIA 

Trawa, sianokiszonka, siano i lucerna są podawane jako 
pasza objętościowa. Błonnik dostarcza energii i białka, 
niezbędnego do utrzymania funkcji życiowych 

Ogólnie mówiąc skoncentrowane pożywienie powinno 
być podawane wtedy, kiedy pasza objętościowa dostarcza 
za mało energii, białka, witamin i minerałów. 

Koń maksymalnie może przyjąć 2,5% masy jego ciała w 
formie paszy objętościowej lub paszy skoncentrowanej. 
Poniższa tabela przedstawia, które substancje odżywcze 
są ważne dla każdej z dyscyplin.

 INTENSYWNOŚĆ SUBSTANCJE ODŻYWCZE SPORT

 Krótki intensywny Cukier Skoki przez przeszkody
 wysiłek   Skrobia Powożenie  
 
 Długi wysiłek oraz Błonik wysoka intensywność  
 Ujeżdżenie  Tłuszcze Powożenie (maraton)
                

5.	WYTYCZNE	DOTYCZĄCE		 	 	
	 WYMAGAŃ	ŻYWIENIOWYCH	

Zapotrzebowanie zależy od płci, rasy, wagi, kształtu oraz 
pracy jaką dany koń wykonuje. Najważniejsze znaczenie 
przy układaniu diety ma waga i praca. Idealną wagę 
danego konia można wyliczyć na podstawie pomiarów. 
Poniższa tabela przedstawia typowe zakresy wagowe dla 
różnych typów koni.

 ZAKRES WAGOWY:

 SZETLAND 200 - 250 KG

 KUC  350 - 500 KG

 KOŃ  500 - 700 KG
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6. GRANULATY    

HORSEFOOD ‘the best’
Dzięki wykorzystaniu doświadczenia, wiedzy oraz 
poświęceniu możliwe jest rozwinięcie oraz wyprodu-
kowanie wysokiej jakości produktu. Rekomendacją 
dietetyków jest indywidualny dobór paszy na podstawie 
sposobu pracy wierzchowca.

CO SPRAWIA, ŻE NASZ PELLET JEST TAKI 
WYJĄTKOWY ?
Nasz pellet zabezpieczamy przed potencjalnym spadkiem 
wartości witamin w momencie tłoczenia i składowania. 
Dzięki temu, witaminy nie ulegają rozpadowi, a ich 
właściwości dłużej utrzymują się w pokarmie.

W celu osiągnięcia błyszczącej się sierści oraz 
wysokiej jakości kopyt, dodajemy do naszej paszy biotynę. 
Umacniamy stan zdrowia oraz układ odpornościowy 
dzięki naturalnym ziołom i dodatkowi cynku, łatwo 
przyswajalnemu przez ciało (cynk organiczny).
Co więcej, do każdej paszy dodaliśmy dawkę organicznej 
miedzi. Taki rodzaj miedzi, jest całkowicie wchłaniany do 
naczyń krwionośnych. W taki sposób chronimy układ 
pokarmowy i inne organy przed stresem.
Pellet jest produkowany w rozmiarze: 7 mm. 

EVpa to skrót „Energiewaarde Paarden”. Jest to 
holenderski system oceny wartości energetycznej pasz, 
stworzony przez Central Bureau Livestock. EVpa defi niuje 
zalecane ilości energii, jakie muszą być zapewnione 
poszczególnym zwierzętom w zależności od wieku, wagi, 
płci itd. 

Każdy pellet i musli jest sprzedawany w worku 20 kg. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych 
granulatów.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRACY KUCY/KONI:

Utrzymanie: Konie/kuce nie pracujące

Lekka praca Rekreacja, lekka praca pod siodłem, 
powrót po okresie rekonwalescencji

Średnia praca
Regularna praca, konie/kuce 
użytkowane sportowo, udział w 
zawodach (skoki przez przeszkody/
ujeżdżenie)

Ciężka praca

Użytkowanie konia/kuca na 
najwyższym poziomie (skoki przez 
przeszkody, ujeżdżenie, WKKW, 
powożenie, wyścigi konne, wyścigi 
kłusaków)
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WSKAZÓWKI
ŻYWIENIE
✓	 	Miej pewność, że Twój koń ma stały dostęp do 

czystej i świeżej wody. 
✓	 	Podawaj paszę odpowiednią dla zapotrzebowania 
✓	 	Pasza objętościowa to podstawa (1,2% masy 

ciała) 
✓	 	Pasza objętościowa nie może się kurzyć lub 

spleśnieć 
✓	Siano powinno mieć zielony lub złotawy kolor. 
✓	 	Nie podawaj więcej niż 3kg skoncentrowanej 

paszy na jedno karmienie. 
✓	 	Skoncentrowana pasza może być podana na 3 

godziny przed wysiłkiem. 
✓	Podawaj jedzenie o określonych godzinach

ZAAKWATEROWANIE 
✓	 	Regularnie sprzątaj stajnie, boks i dostęp do wody, 

ograniczając w ten sposób rozwój patogenów. 
✓	 	Im mniej kurzu, tym lepiej. 
✓	 	Twój koń powinien pracować, mieć przestrzeń 

(pastwisko), dostęp do świeżego powietrza i 
 światła codziennie.

ZDROWIE 
✓	 	Regularnie odrobaczaj swojego konia, w tym celu 

skontaktuj się z weterynarzem. 
✓	 	Zaszczep konia przeciw grypie przynajmniej 
 raz w roku
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ALL-ROUND PAARDENBROK (80)
Wysokiej jakości granulat odpowiedni dla wszystkich 
ras, o niskim zapotrzebowaniem na energię. Zawiera 
ponadprzeciętną ilość wymaganych składników 
odżywczych, tak żeby można nim było karmić konie 
nie wykonujące pracy. Jeśli koń wykonuje lekką pracę, 
sprawdza się jako dodatek do paszy objętościowej. 
Może być podawany w formie suplementu – ułatwia 
trawienie. 

✓  Duża porcja witamin, minerałów oraz mikroel-
ementów (pierwiastków śladowych) 

✓ Bez owsa 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,4 – 0,5 kg 
Lekka praca:  0,5 – 0,7 kg

  
   
PRESTATIEBROK (81)
Pellet z dużą zawartością zbóż: owies, jęczmień, 
kukurydza i pszenica. W połączeniu z wysoką zawartością 
wskaźnika EWpa – 0,96 i skrobi, twój koń uzyska 
niezbędną energię potrzebną do osiągnięcia najwyższych 
wyników sportowych. 
Ta specjalna kombinacja wraz z obfitą ilością witamin i 
minerałów wspomoże wysokie zapotrzebowanie konia/
kuca.
✓  niska zawartość białka 
✓  ograniczona ilość błonnika 
✓  wysoka porcja owsa 
✓   wysoka energia – najwyższe cele! 
Twój koń będzie pełen energii i „twardy” na nogach! 

Skład paszy: Jęczmień, Owies, Pszenica, Kukurydza, Otręby pszenne, 
Łuski sojowe, Mąka biszkoptowa, Nasiona soi, Siemię lniane, Premiks, 
Melasa z trzciny cukrowej, Fosforan jednowapniowy, Sól. Posiada 
dodatkowo zioła. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,2 – 0,3 kg 
Lekka praca:  0,3 – 0,4 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,8 kg

BASIS-SPORTBROK (82)
Rzuć okiem na wartość EVpa, ten pellet może być 
używany w dużo szerszym znaczeniu niż sugeruje 
nazwa „Basis”. Pasza ma dużą przewagę nad innymi. W 
przypadku zmiany intensywności pracy, wystarczy odjąć 
lub dodać porcji dla naszego wierzchowca. Dzięki temu 
nie potrzebne jest gwałtowne zmienianie paszy. Pellet 
Horsefood Basic-Sport charakteryzuje się wysokim 
stosunkiem jakości do ceny. 

✓  Wartość EVpa na poziomie 0,90 
✓  Odpowiednia dla wszystkich ras 

Skład paszy: Jęczmień, Otręby pszenne, Pszenica, Kawałki trawy, 
Kukurydza, Mąka owsiana, Melasa z trzciny cukrowej, Mąka 
biszkoptowa, Siemię lniane, Premiks, Kiełki słodowe, Węglan Wapnia, 
Sól 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,7 kg

CONDITIEBROK (83)
Wartość EWpa wynosi 0,94. Świetnie pasuje dla koni 
pracujących regularnie ale potrzebujących dodatkowego 
wsparcia. 
Jest to możliwe dzięki zbilansowanym składnikom 
odżywczym, minerałom oraz dodatkowej porcji witamin. 
✓  smaczny, chętnie zjadany 
✓  wysokiej jakości pasza 
✓  zawartość białka na poziomie 11,2% 
✓  witamina D3 – 3000 jednostek 

Dzięki tej paszy, twój koń nabierze odpowiednich 
kształtów oraz otrzyma wsparcie do pracy na 
najwyższym poziomie. Zawiera wszystko czego 
potrzebuje sportowca. Szeroko stosowany i dlatego 
rekomendowany ! 

Skład paszy: Jęczmień, Pszenica, Otręby pszenne, Kukurydza, Łuski 
sojowe, Mąka biszkoptowa, Nasiona soi, Siemię lniane, Owies, 
Premiks, Melasa z trzciny cukrowej, Węglan Wapnia, Sól. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,8 kg

P
EL

LE
T

 
M

U
SL

I
P

R
O

D
U

K
T

Y
 

SU
P

LE
M

EN
T

Y
A

N
A

LI
Z

A



11BROCHURE HORSEFOOD • PL

P
EL

LE
T

 
M

U
SL

I
P

R
O

D
U

K
T

Y
 

SU
P

LE
M

EN
T

Y
A

N
A

LI
Z

A

XP-EQ GISTBROK (85)
Najbardziej energetyczny pellet w naszym asortymencie. 
Sprawdza się na wysokim poziomie oraz w trakcie 
trwania wymagającego sezonu. 
Dla koni/kucy ciężko pracujących oraz potrzebujących 
wysokiej wytrzymałości oraz kondycji. 

✓  Wzbogacony o sfermentowane kultury drożdży co 
zapewnia strawność surowego włókna i poprawia 
wykorzystanie paszy 

✓  Zmniejsza rozwój kwasu mlekowego – przeciwdziała 
zakwaszeniu organizmu 

✓ szybsza regeneracja po wysiłku 
✓ elastyczne ciało 

W przypadku stosowania tej paszy, dodawanie różnych 
suplementów staje się zbędne. Kontrola + energia 

Skład paszy: Jęczmień, Pszenica, Otręby pszenne, Kukurydza, Łuski 
sojowe, Mąka biszkoptowa, Nasiona soi, Siemię lniane, Owies, Groch, 
Premiks, Melasa z trzciny cukrowej, Węglan Wapnia, Sól, Drożdże 
Zawiera zioła. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,2 – 0,3 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,6 – 0,7 kg 
Ciężka praca:  0,8 – 1,0 kg

  REFIT ENERGY BROK (185)
Dla koni użytkowanych sportowo. Dostarcza szybko 
uwalnianą energię. 
✓ Prowadzi do szybkiej regeneracji mięśni 
✓ Zmniejsza tętno 
✓ Wzmacnia system immunologiczny 
✓ Wysoki poziom wapnia, fosforu i magnezu Zawiera 
naturalne źródło przeciwutleniaczy. Kompletny pellet 
sportowy dla zdrowego konia! 

Skład paszy: Jęczmień, Pszenica, Otręby pszenne, Kukurydza, Łuski 
sojowe, Mąka biszkoptowa, Siemię lniane, Melasa z trzciny cukrowej, 
Węglan Wapnia 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,2 – 0,3 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,6 – 0,7 kg 
Ciężka praca:  0,8 – 1,0 kg

DIGEST CONTROL BROK  (163) 
Wysokiej jakości pellet sportowy. Zawiera dużą 
ilość surowego włókna, dzięki temu konie dłużej 
go spożywają. Żucie jest niezbędne do produkcji 
śliny, która natomiast jest niezbędna do neutralizacji 
kwasu żołądkowego. W końcu prawidłowe wchłanianie 
składników odżywczych jest najważniejsze dla zdrowia 
i wydolności organizmu konia. Pellet ma dostosowaną 
zawartość cukru i skrobi, wysoką zawartość tłuszczu 
oraz dużą ilość witamin i minerałów. Zawiera również 
kultury drożdży, orkisz i wodorosty. Horsefood Digest 
Control Brok to odpowiedni koncentrat dla wszystkich 
ras koni. Obecne niezbędne aminokwasy zapewniają 
prawidłową równowagę białek. Olej zapewnia wolno 
uwalnianą energię. Dodane siemię lniane to naturalne 
źródło kwasów tłuszczowych Omega. Wraz z dużą ilością 
jakościowej paszy objętościowej jest to świetnie pasująca 
pasza do naturalnej diety konia. 

Skład paszy: Jęczmień, kasza pszenna, łuski soi, siemię lniane, 
kawałki trawy, kukurydza, kiełki słodu, prażona soja, orkisz, mąka 
biszkoptowa, premiks, melasa trzcinowa, wodorosty, wodorowęglan 
sodu, drożdże. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,2 – 0,25 kg 
Lekka praca:  0,25 – 0,3 kg 
Średnia praca:  0,3 – 0,35 kg 
Ciężka praca:  0,35 – 0,45 kg
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JAARLING/MERRIEBROK (84)
Pellet specjalnie przygotowany dla klaczy hodowlanych 
i koni młodych (do 2,5 roku życia). W przypadku 
klaczy, paszę podawaj na 3 miesiące przed narodzinami 
źrebaka i w trakcie laktacji. Po 2,5 roku życia, zalecamy 
zmianę paszy na granulat: prestatie-, conditio,- lub 
basisssportbrok. 

✓  całkowicie wystarczający, bogaty w substancje 
odżywcze i witaminy 

✓  poziom energii i zawartość białka zgodny z zapotrze-
bowaniem ciężarnej oraz karmiącej klaczy 

✓ odpowiedni dla młodych koni 
✓ zawartość witaminy E – 400mg 
✓ zawiera kwas foliowy 
✓  zawiera miedź i cynk organiczny, poprawiający 

szybkość wchłaniania substancji odżywczych 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Roczniak:  0,5 – 0,8 kg 
2 letni koń:  0,4 – 0,7 kg 
Ciężarne i karmiące klacze:  0,5 – 0,7 kg

MERRIEBROK - BETA (87)

Niezbędne „paliwo” dla klaczy, która ma przekazać 
zdrowie i siłę źrebakowi rozwijającemu się w jej ciele. Ten 
granulat jest dedykowanym klaczom, które ciężko będą 
znosiły ciążę oraz same narodziny. 
✓  mieszanka wszystkich potrzebnych substancji 

odżywczych, minerałów, witamin oraz aminokwasów 
✓  zawiera beta karoten oraz kwas foliowy 
✓  zawartość witamin E – 400 mg 
✓  chroni płód 

Ten pellet jest również odpowiedni dla ogierów. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
0,5 – 0,7 kg

VEULENKORREL START (86)
HORSEFOOD ‘the best’  VEULENKORREL START 
zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze dla 
optymalnego wzrostu źrebaków. Granulat zawiera zboże, 
mleko w proszku i wysoko strawną soję warzywną. 
VEULENKORREL START to dobre wprowadzenie w 
pasze treściowe. 

✓ wysoka dawka witamin, dla optymalnego wzrostu 
✓ zawiera miedź organiczną 
✓ zawiera kwas foliowy 
✓ zawartość witaminy E – 400mg 
Rozmiar pelletu – 5 mm. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA: 
Źrebak (od 3 tygodnia do 1 roku):  0,8 kg 
Później podawaj paszę JAARLING/MERRIEBROK

KERNMIXBROK (90)

Pellet dla koni, które głównie karmione są sianokiszonką/
zbożem, a potrzebują niezbędnych witamin i minerałów. 
✓   3-krotnie wyższy poziom witamin, minerałów i 

mikroelementów 
✓  z naturalną mieszanką ziół, cynku oraz biotyny

Skład paszy: Pszenica, Kawałki trawy, Otręby pszenne, Kukury-
dza, Łuski sojowe, Mąka biszkoptowa, Mąka owsiana, Fosforan 
monowapniowy, Premiks, Olej sojowy, Siemię lniane, Melasa z trzciny 
cukrowej, Węglan Wapnia, Sól, Przyprawy. Posiada zioła. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,1 kg 
Lekka praca:  0,2 kg 
Średnia praca:  0,3 kg
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MAIS-LIJNZAADBROK  (335)

Pellet powoduje przybranie na wadze oraz dostarcza 
mnóstwo energii. Pasza nie jest bogata w witaminy, 
dlatego powinna być podawana z innymi. 
✓ zawartość skrobi – 53% 
✓ duża zawartość oleju 
Wielkość pelletu wynosi 5mm. 

Skład paszy: Kukurydza, Siemię lniane, Jęczmień, mąka biszkoptowa, 
Melasa trzcinowa 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
0,5 – 1,0kg  dodatkowo do porcji żywieniowej 
lub
1,0 – 2,0kg  dodatkowo do zredukowanej porcji    
 żywieniowej (max 1 kg)

BIOLOGISCHE PAARDENBROK (29513)

Biologiczny pellet produkowany przez EKO Quality Seal 
według SKAL Standard. To oznacza, że do produkcji tego 
pelletu nie użyto sztucznych nawozów i pestycydów, bez 
inżynierii genetycznej i chemicznej. 
Ze względu na wysoki wskaźnik zapotrzebowania ener-
getycznego EWpa = 0,91, ten 5mm pellet fantastycznie 
sprawuje się w żywieniu konia sportowego. 
✓ biologiczna pasza sportowa 

Skład paszy: Pszenica, jęczmień, owies, otręby pszenne, lucerna, 
kukurydza, orkisz, melasa trzcinowa, makuch lniany, makuch 
słonecznikowy, siemię lniane, fosforan monowapniowy, premiks, sól. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,8 kg
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 OmEgA - 3 pOwER - miX (7001) OmEgA - 3 pOwER - miX (7001) OmEgA - 3 pOwER - miX (7001)
Topsportmengeling geschikt voor vele disciplines.
met een energiewaarde van 0.97, inzetbaar als er top-
prestaties geleverd moeten worden. Voor paarden die 
zware arbeid verrichten en een groot uithoudingsver-
mogen nodig hebben, waarbij veel energie langzaam vrij 
moet komen. Voeder-, mineralen- en vitaminegehalte 
zijn afgestemd voor topsport. Omega-3 onverzadigde 
vetzuren zorgen voor een werkwillige atleet!
✓  met toegevoegde gistculturen voor de verteerbaar-

heid van ruwe celstof en een betere voereffi ciëntie.
✓ met geëxtrudeerde lijnzaad
✓ Voorkomt melkzuurvorming in het paard
✓ 420 mg Vitamine voor de spieren
✓ langzame en lange energie voor een groot 
 uithoudingsvermogen
Door het snelle herstel na zware inspanningen blijft het 
paard soepel in het lijf. Voor een controleerbaar paard 
vol energie!

Voeradies per 100 kg lichaamsgewicht:  
onderhoud  0.2-0.3 kg  
Lichte arbeid  0.3-0.4 kg  
Middelzware arbeid  0.5-0.6 kg  
Zware arbeid  0.6-0.8 kg  Zware arbeid  0.6-0.8 kg  

 SpEED - miX  (7003)
een kwaliteitsmengeling voor explosieve energie. 
geschikt als topsportmengeling door de aanwezigheid 
van hele granen en een groot deel gevlokte granen zoals 
zwarte haver en geëxtrudeerde maïs. 
De hoeveelheid suiker en zetmeel zijn aangepast. 
In de Horsefood Speed - mix zijn de voeder-, mineralen- 
en vitaminegehalte afgestemd op paarden die moeten 
presteren. Voor sportpaarden die over explosieve 
energie moeten beschikken!
✓ Bevat erwtenvlokken
✓ met pré- en probiotica
✓ 410mg vitamine e

Voeradies per 100 kg lichaamsgewicht:  
onderhoud  0.3-0.4 kg  
Lichte arbeid  0.4-0.5 kg  
Middelzware arbeid  0.5-0.6 kg  
Zware arbeid  0.6-0.8 kg  

7.  ASSORtimEnt miXEn 

HORSEFOOD ‘the best’ heeft smakelijke en volledige 
mixen in het assortiment. gemaakt met zorg en aandacht, 
bieden deze ieder paard of pony een smakelijke en gezonde 
maaltijd. een mix is vaak lichter van gewicht dan brok. 
Het is dus verstandig om de gewenste voergift vooraf af 
te wegen. 
De gewenste voergift staat vermeld na ieder product. 
Alle mixen zijn complete voeders met alle noodzakelijke 
vitaminen en mineralen. 
Zij kunnen echter ook in combinatie met brokken 
gevoerd worden. 
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7. MUSLI

HORSEFOOD ‘the best’ , Nasz asortyment składa 
się z wielu smacznych i energetycznych musli. Zawierają 
one wszystkie wymagane witaminy i minerały. Dawka 
żywieniowa dla koni/kucy karmionych musli jest niższa 
niż pelletem. Nie widzimy przeciwskazań, żeby łączyć oba 
typy pasz. Musli jest pakowane próżniowo, co znacznie 
wydłuża jej trwałość i smak. Pasza nie ulega procesowi 
fermentacji.  

OMEGA - 3 POWER - MIX (7001)
Najlepsze musli sportowe odpowiednie dla wielu 
dyscyplin. Dzięki wartości energetycznej 0,97 można 
go podawać, gdy konieczne jest zapewnienie najwyższej 
wydajności. Przeznaczona dla koni, które wykonują ciężką 
pracę i wymagają dużej wytrzymałości, oraz gdzie dużo 
energii musi być uwalniane powoli. Zawartość minerałów 
i witamin jest dostosowana do najwyższego poziomu. 
Strawność surowego włókna i lepszą wydajność paszy 
otrzymujemy dzięki ekstrudowanemu siemieniu i 
dodatkowej porcji drożdży. Tworzenie kwasu mlekowego 
jest ograniczone, koń szybciej regeneruje się po ciężkim 
wysiłku, i pozostaje elastyczny w organizmie. 
✓ 450 mg witaminy E wspomaga pracę mięśni 
✓ stopniowa i powoli uwalniana energia 
✓ kontrola + energia 
✓ ograniczenie tworzenia kwasu mlekowego 

Skład paszy: 
Płatki jęczmienne, Otręby owsiane, Śruta słonecznikowa, Płatki 
kukurydziane, Lucerna, Siemię lniane, Pszenica, Otręby pszenne, Olej 
lniany, Pszenica ekspandowana, Melasa trzcinowa, Pulpa z cykorii, 
Węglan wapnia, Korzeń cykorii, Łuski nasion słonecznika, Jęczmień, 
Chlorek sodu, Monowapń fosforanu, tlenek magnezu, mąka jabłkowa. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,2 – 0,3 kg 
Lekka praca:  0,3 – 0,4 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,8 kg

SPEED - MIX  (7003)
Wysokiej jakości musli zapewniające wybuchową energię. 
Nadaje się jako musli sportowe ze względu na obecność 
pełnych ziaren i dużej ilości płatków zbożowych, takich 
jak czarny owies i ekstrudowana kukurydza. Odpow-
iednia ilość cukru i skrobi. W Horsefood Speed - Mix, 
zawartość paszy, minerałów i witamin jest dostosowana 
do koni, które muszą być energiczne. 
✓ Z płatkami grochu i dodatkiem pre- i probiotyków. 
✓ Dla konia sportowego pełnego wybuchowej energii! 
✓ 450 mg witaminy E 

Skład paszy: 
Czarny owies, płatki jęczmienne, śruta słonecznikowa, otręby owsiane, 
płatki kukurydziane, lucerna, otręby pszenne, melasa trzcinowa, 
płatki grochu, węglan wapnia, olej lniany, chlorek sodu, fosforan 
monowapniowy, tlenek magnezu, kultury drożdżowe, inulina. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,8 kg 



15BROCHURE HORSEFOOD • PL

P
EL

LE
T

 
M

U
SL

I
P

R
O

D
U

K
T

Y
 

SU
P

LE
M

EN
T

Y
A

N
A

LI
Z

A

FIT - MIX (7005)  
Smaczne musli dla koni wykonujących lekką i średnią 
pracę. Zbilansowany kawałkami orkiszu, lucerną i 
otrębami. To sprawia, że musli bardzo dobrze nadaje 
się do podawania z paszą objętościową jako podstawą. 
Horsefood Fit-Mix zawiera owies i kozieradkę. 
✓  bogaty w witaminy i minerały 
✓  okres rekonwalescencji 

Skład paszy: Płatki jęczmienne, Czarny owies, Śruta słonecznikowa, 
Otręby owsiane, Lucerna, Płatki kukurydziane, Otręby pszenne, 
Melasa trzcinowa, Płatki orkiszowe, Olej lniany, Węglan wapnia, 
Chlorek sodu, Fosforan monowapniowy, Kozieradka, Tlenek magnezu. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,8 kg

KRUIDENSTRUKTUUR – MIX (7009)
Musli ziołowe, które jest lekkostrawne dzięki zastoso-
waniu płatków zbożowych, suszonej marchwi, płatków 
grochu i otrębów. Lucerna w postaci kawałków i łodyg 
dostarcza surowego błonnika. Herbal Structure Mix 
zawiera ekstrudowane siemię lniane oraz Omega-3 i 
Omega-6, błonnik cykorii, inulinę jako prebiotyki oraz 
zioła. Ziołowa mieszanka ma niską zawartość cukru i 
zawiera wszystkie niezbędne witaminy i minerały. 
✓  Musli ziołowe odpowiednie dla każdego konia. 

Skład paszy: Płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, otręby owsiane, 
mąka z nasion słonecznika, lucerna, płatki grochu, siemię lniane, 
otręby pszenne, melasa trzcinowa, olej lniany, pszenica, węglan 
wapnia, ekstrudowana kukurydza, miazga cykorii, korzeń cykorii, 
jęczmień, chlorek sodu, fosforan monowapniowy , Tlenek magnezu. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,7 kg 

                                                                                 

EASY – MIX (7007)
Musli jęczmienne bogate w przyswajalną i lekkostrawną 
energię. Horsefood Easy-Mix to musli bez owsa 
przeznaczone dla koni wykonujących lekką i średnią 
pracę, bądź koni temperamentnych. Z tym musli 
kondycja konia pozostaje optymalna, a temperament 
pod kontrolą. Zawiera wszystkie witaminy i minerały oraz 
dodatkowy magnez (0,5%).
✓ Dla koni bardzo temperamentnych

Skład paszy: Płatki jęczmienne, otręby owsiane, lucerna, płatki 
kukurydziane, śruta słonecznikowa, olej lniany, kasza pszenna, 
melasa trzcinowa, węglan wapnia, ekstrudowana kukurydza, tlenek 
magnezu, chlorek sodu, fosforan monowapniowy, zarodki kukurydzy, 
buraki, kurkuma.

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,7 kg

GRANENMIX - COMPLEET (7013)
Najważniejszą właściwością mieszanki zbożowej jest duża 
dostępność energii w wyniku trawienia skrobii. Energia ta 
może być szybko wchłonięta przez układ pokarmowy i 
uwalniana w trakcie pracy. Zawiera pełne ziarna, takie jak 
biały i czarny owies. 
✓ Posiada wysoką zawartość witaminy E = 410 mg. 
✓   Granemix - Complete ma ograniczoną zawartość 

białka i cukru 
✓  Zawiera olej lniany 
✓	 Dla koni/kucy wykonujących każdy rodzaj pracy 
✓	 	Może być stosowana jako kompletna pasza lub wraz z 

pelletem. 
Skład paszy: Czarny owies, owies, jęczmień, kawałki kukurydzy, płatki 
kukurydziane, otręby owsiane, grys pszenny, płatki pszenne, mąka 
z nasion słonecznika, olej lniany, węglan wapnia, lucerna, melasa 
trzcinowa, chlorek sodu, fosforan monowapniowy, tlenek magnezu. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,7 kg

Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,7 kg 
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GRAANVRIJ - MIX (7006)
Lucerna to podstawowy składnik paszy Horsefood 
Graanvrij – Mix. W tym przypadku, zawartość surowego 
włókna będzie utrzymywana na bardzo wysokim 
poziomie. Tak jak sama nazwa mówi, jest to musli bez 
zboża, natomiast bogate w błonnik, witaminy i minerały. 
Dzięki niskiej zawartości cukrów oraz skrobi, pasza 
jest odpowiednia dla koni mających tendencję do 
nadkwaśności żołądka i jelit. 
✓ niskie zapotrzebowanie energetyczne 
✓ bez melasy 
✓  smaczne musli, z dodatkiem marchewki i płatków grochu
✓  zawiera cykorię, jako źródło pektyny i inuliny – prebio-

tyki dla fl ory bakteryjnej jelit Pasza jest dedykowana 
koniom z problemami trawiennymi, które potrzebują 
paszy ubogiej w zboże. 

Skład paszy: Lucerna, łuski słonecznika, pulpa jabłkowa, śruta 
słonecznikowa, makuch lniany, olej lniany, płatki łubinu, płatki fasoli, 
płatki grochu, płatki marchwi, tlenek magnezu, węglan wapnia, 
pulpa z cykorii, fosforan monowapniowy, chlorek sodu, skrobia 
ziemniaczana. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,2 – 0,3 kg 
Lekka praca:  0,3 – 0,4 kg 
Średnia praca:  0,4 – 0,5 kg

GROW - MIX M&V (7011)
Specjalna mieszanka, przygotowana dla źrebnych i 
karmiących klaczy oraz źrebaków (do 1,5 roku życia). 
Musli składa się ze zboża (w postaci zmielonej), które 
zostało połączone z resztą składników. Pasza zapewnia 
dostarczenie wszystkich wymaganych składników 
odżywczych. 
✓ pasza dedykowana klaczom i ich źrebakom 
✓ zawiera prebiotyki i probiotyki 
✓  zawiera dawkę drożdży, ułatwiającą trawienie i 

wchłanianie substancji odżywczych 
✓ zawiera kwas foliowy 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Klacze:  0,4 – 0,5 kg 
Źrebna klacz:  0,6 – 0,7 kg 
Klacz karmiąca:  0,7 – 0,8 kg 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA DLA ŹREBAK: 
od 3 tygodnia:  1,0 – 1,5 kg 
od 9 tygodnia do 1,5 roku życia:  2,0 – 3,0 kg

APPEL - MIX (7015)
To smakowite musli zawiera szeroką gamę płatków 
kukurydzianych i jęczmiennych, lucerny, kawałków 
marchwi i jabłek. Zielone łodygi lucerny sprawiają, że 
musli jest prawdziwą ucztą dla konia! 
✓ Smaczne musli z naturalnymi cukrami i kawałkami 

suszonego jabłka. 
✓ Horsefood Apple-Mix może być dostarczana jako 

kompletna pasza, ale także jako nagroda dla konia. 
Skład paszy: Lucerna, płatki jęczmienne, otręby owsiane, płatki 
kukurydziane, śruta słonecznikowa, pulpa jabłkowa, łuski słonecznika, 
płatki grochu, melasa trzcinowa, ekstrudowana kukurydza, tlenek 
magnezu, węglan wapnia, pulpa z cykorii, olej lniany, fosforan 
monowapniowy, chlorek sodu, skrobia ziemniaczana , Płatki lniane, 
Płatki kurkumy. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 – 0,4 kg 
Lekka praca:  0,4 – 0,5 kg 
Średnia praca:  0,5 – 0,6 kg 
Ciężka praca:  0,6 – 0,8 kg 

SLOBBERMEEL (941)
Horsefood Slobber jest łatwy do przygotowania. 
Wystarczy go zaparzyć gorącą wodą. Pokarm jest 
łatwo przyswajalny. Jest to kompletna karma dla koni 
potrzebujących energii (EWPa 1,00) z dużą zawartością 
witamin i minerałów. Co więcej, umożliwia ona wzrost 
masy – dzięki zawartości kukurydzy i nasionom lnu. 
✓ zawiera otręby i rozdrobnione zboże 
✓ wysokie zapotrzebowanie energetyczne 
✓ skrobia – 40% 
✓ wysoki poziom tłuszczu – 7% 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
1 kg Slobbermeel zalej 1litrem gorącej wody. Poczekaj, 
żeby pokarm ostygł. Nigdy nie podawaj świeżo zalanego 
wodą. Zawsze przygotuj świeży posiłek dla swojego konia. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA DLA KONIA SPORTOWEGO
NA 100KG MASY CIAŁA: 
Szybko uwalniana energia:  0,2 kg                      
(dodatkowo do dziennej porcji żywieniowej) 
Wzrost masy:  0,4 kg                                           
(odejmij tą ilość z dziennej porcji żywieniowej) 

Lekka praca:  0,3 – 0,4 kg 
Średnia praca:  0,4 – 0,5 kgŚrednia praca:  0,4 – 0,5 kg

GROW - MIX M&V (7011)
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MULTIBEET SENIOR - MIX  (7018)
Karma Horsefood MultiBeet Senior-Mix została 
opracowana specjalnie dla kuców i koni ze słabymi lub 
słabo funkcjonującymi zębami. Musli składa się z buraków 
i cykorii. Można ją traktować jako zamiennik paszy 
objętościowej. Ze względu na wysoką zawartość białka 
nadaje się dla koni, które mają trudności z utrzymaniem 
wagi. Niska zawartość skrobi zapewnia, że ryzyko 
zakłócenia fl ory jelitowej, wyrostka robaczkowego i 
okrężnicy pozostaje na możliwie najniższym poziomie. 
Dodane kultury inuliny i drożdży, prebiotyki i probiotyki, 
zapewniają dobre wsparcie dla zdrowia jelit. 

Musli zawiera dużą ilość witamin, minerałów i jest 
wyjątkowo smaczne dla wybrednych koni/kucy. 

✓  Ze względu na wolno uwalnianą energię nadaje się 
również dla koni z temperamentem. 

✓  Podawaj w przypadku obniżonej wydajności trawienia 
i / lub złych zębów 

Skład: Pulpa buraczana, Mączka z nasion słonecznika, Pulpa z 
cykorii, Lucerna, Śruta sojowa, Płatki kukurydziane, Olej lniany, Kasza 
pszenna, Płatki jęczmienne, Łuski słonecznika, Otręby owsiane, Płatki 
grochu, Melasa trzcinowa, Węglan wapnia, Pulpa jabłkowa, Tlenek 
magnezu, Monowapń fosforan, chlorek sodu, nasiona ziemniaka, olej 
z nasion jęczmienia, olej ze skrobi jęczmiennej.

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,3 - 0,4 kg 
Lekka praca:  0,5 – 0,7kg

HAPPY SUMMER-MIX (7008)
Egzema letnia, ochwat, zespół cushinga, otyłość i 
insulinooporność to tylko kilka przykładów problemów 
zdrowotnych, które występują u koni wrażliwych 
na zbyt bogatą dietę. Młodą trawę i kiszonkę u tych 
koni lepiej zastąpić suchym sianem o grubej łodydze, 
a węglowodany i białka powinny być maksymalnie 
ograniczone. 
Happy Summer-Mix to pełnowartościowa mieszanka 
wysokiej jakości dla koni wrażliwych. Zawiera bardzo 
niską zawartość cukru i skrobi, dużą zawartość oleju 
lnianego i sojowego oraz dużą dawkę powlekanych 
witamin i minerałów. 

Mieszanka zawiera łatwo przyswajalne węglowodany i 
błonnik surowy. Wszystkie pierwiastki śladowe, zwłaszcza 
cynk, miedź i selen, zostały dodane w dużej mierze ze 
względu na ich korzystny wpływ na organizm: skórę, 
włosy i kopyta. Ponadto musli zawiera 7 silnych i 
naturalnych ziół, ziemię okrzemkową i kultury drożdży, 
które wspomagają naturalny układ odpornościowy. 

✓  Dla zdrowego, witalnego i zadowolonego konia w 
równowadze! 

Skład: Lucerna, Otręby owsiane, Otręby pszenne, Łuski słonecznika, 
Olej lniany, Kasza pszenna, Suszona trawa, Siemię lniane, Kultury 
drożdżowe, Śruta słonecznikowa, Jęczmień, Węglan wapnia, Melasa 
trzcinowa, Chlorek sodu, Fosforan monowapniowy, Kozieradka, 
Makuch lniany, Magnez tlenek, zioła.

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  0,4 – 0,5 kg 
Lekka praca:  0,5 – 0,6 kg 
Średnia praca:  0,6 – 0,8 kg 
Ciężka praca:  0,8 – 1,0 kg
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8. PASZA SPECJALISTYCZNA 

BIX-PEQ KORREL � 4 � 25 KG (7730)
Ten granulat to w pełni sfermentowana kultura drożdży, 
bardzo efektywne źródło własnych bakterii. Metabolity 
uwalniane podczas fermentacji zapewniają najwyższą 
wartość odżywczą. Ponadto przyczyniają się do lepszej 
efektywności żywienia. 

JAK DZIAŁA BIX-PEQ: 
Pasze dla koni są trawione enzymatycznie w jelicie cien-
kim konia. Niestrawione części przechodzą do okrężnicy 
i jelita ślepego. To tutaj bakterie zwierzęce biorą udział 
w trawieniu pozostałej ilości. BIX-PEQ działa optymalnie 
właśnie w okrężnicy. Jest to bardzo bogata pożywka dla 
własnych bakterii zwierzęcia. Lepiej odżywione bakterie 
łatwiej rozkładają paszę i zapewniają zwierzęciu dostęp 
do większej ilości składników odżywczych. 

✓   Pomyślny wzrost i rozwój 
 Młode konie/Źrebaki łatwo nabierają na wadze. 

✓  Lepsza laktacja i płodność 
  U źrebnych klaczy produkcja mleka zaczyna się 

szybciej, a klacz lepiej regeneruje się po wyźrebieniu. 
Dynamiczna regeneracja po wysiłku Konie skokowe 
i ujeżdżeniowe rzadziej rozwijają zakwaszenie krwi i 
tkanki mięśniowej. 

✓   Zmniejsza ryzyko problemów jelitowych 
  Włókno surowe jest łatwiej trawione, dzięki czemu 

zmniejsza się ryzyko problemów jelitowych. 

✓  Witalny koń w dobrej kondycji 
  Wchłanianie i produkcja witamin w zdrowym jelicie 

jest lepsze. Koń jest w optymalnej kondycji. 

✓  Równoważenie układu odpornościowego 
 Przyczynia się do poprawy odporności. 
✓  Wpływ na poziom kwasu mlekowego we krwi i 

poziom hemoglobiny po wysiłku 
  Obszerne badania wykazały, że dzięki BIX-PEQ 

poziom kwasu mlekowego we krwi jest niższy po 
wysiłku. Zapobiega to przedwczesnemu zakwaszeniu 
mięśni. Poziom hemoglobiny (odpowiedzialnej za 
transfer tlenu) we krwi jest również wyższy po wysiłku.

Białko surowe  12% 
Popiół   4,0% 
Tłuszcz surowy  3,0% 
Fosfor   0,6% 
Włókno surowe  6,5%

SUROWY MATERIAŁ
Fermentowane drożdże, kukurydza, produkty uboczne 
kukurydzy, kasza żytnia i pszenna, gluten kukurydziany, 
melasa trzcinowa. 

BIX-P EQ to produkt w 100% naturalny, zawiera 
wyłącznie surowce pochodzenia roślinnego. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Dawka wynosi  10 gramów na 100 kg masy ciała  
dziennie.
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FIBER COMPLETE - MIX  � 20 KG (7454)
Kompletna mieszanka paszy objętościowej z małą 
ilością skrobi, dla koni i kuców. Świetnie sprawdza się 
jako sieczka, dodawana nawet do każdego posiłku. 
Mieszanka jest również doskonała dla chciwych zjadaczy 
ze względu na wysoką zawartość błonnika. Ta nowo 
opracowana i przetestowana w praktyce mieszanka 
pasz objętościowych dla koni składa się z wysokiej 
jakości surowców zawierających dużo błonnika. Nie 
zawiera dodatku zbóż. W swoim składzie zawiera takie 
składniki jak fermentowane kultury drożdży, olej lniany 
i kozieradka. Posiada wszystkie niezbędne witaminy i 
minerały, dzięki czemu dodawanie suplementów stało się 
zbędne. W ten sposób zwierzę otrzymuje pełną porcję 
bez przyjmowania zbyt wielu produktów. 
Kilka cech mieszanki Horsefood Fibre Complete - Mix 
w skrócie: 
✓  Praktyczne rozwiązanie dla koni, które jedzą źle 

lub zbyt chciwie. Ze względu na dużą zawartość 
surowego włókna koń musi długo żuć. W rezultacie 
powstaje więcej śliny, dzięki czemu narządy trawienne 
konia są lepiej stymulowane. 

✓  Konie, które są zbyt „gorące”, otrzymują dzięki tej 
mieszance wszystkie niezbędne składniki odżywcze. 
Jednocześnie dopływ energii pozostaje ograniczony ze 
względu na niską zawartość skrobi. 

✓  Dzięki dodanym kulturom drożdży surowe włókna 
są lepiej i wydajniej przetwarzane, co z kolei ma 
korzystny wpływ na przedwczesne zakwaszenie mięśni 

✓  Mieszanka jest kompletna i zawiera wszystkie 
niezbędne witaminy i minerały w odpowiednich 
proporcjach. 

✓  Jakość i skład mieszanki Complete-Mix z błonnikiem 
dla koni pozostaje niezmienna. Jest to znacząca zaleta 
w porównaniu z prostymi paszami objętościowymi, 
takimi jak trawa, lucerna, siano i słoma.

✓  Olej lniany zapewnia energię wolno uwalnianą. 
✓  Zawartość cukru jest niska, ponieważ obecny jest 

tylko niewielki procent melasy. 
✓  Mieszanka bez owsa i jęczmienia. 
✓  Zawartość opakowań wynosi 20 kg i jest pokro-

jona na 10 plastrów po 2 kg. Pozwala to na bardzo 
dokładne karmienie.

Skład paszy: Lucerna (gruba), Siano (Niemcy), Witaminy / Minerały 
Granulat, Granulat Lucerny, Trawa tymotka, Olej lniany, Kultury 
drożdży, Kozieradka. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
1 kg na 100 kg masy ciała (na dzień).                         
Pasza objętościowa bez zmian.

LIJNZAAD KANT & KLAAR  (7019)
Siemię lniane od niepamiętnych czasów było dobrym 
produktem dla koni. Niestety, konie rozkładają tylko 
niewielką część nasion. Nie korzystają w pełni ze wszyst-
kich możliwości. Nasiona opuszczają jelita w formie 
nie do końca strawionej. Ten produkt został specjalnie 
przygotowany dla Twojego konia i jest gotowy do 
zjedzenia! Przygotowaliśmy go w wysokiej temperaturze 
(135-140 stopni C) i pod bardzo wysokim ciśnieniem, 
dzięki czemu zawarty w siemieniu lnianym cyjanowodór 
został usunięty. To twardy pellet, ubogi w kurz i trudny do 
rozsypania na stajennym korytarzu. 
✓ sprzyja metabolizmowi 
✓ zawiera prebiotyki takie jak inulina 
✓ bogaty w witaminę E, aż 1200mg
✓ dostarcza nisko uwalnianą energię (Omega – 3) 
potrzebną dla wszystkich dyscyplin (stymulacja pracy jelit, 
płodność, błyszcząca sierść) 
✓ Twój koń nabierze odpowiednie kształty 
✓ bogaty w tłuszcz 

Wskazówki dotyczące karmienia: Jest to dodatek do 
dziennej porcji żywieniowej. Należy go wprowadzać 
powoli, stopniowo zwiększać na przestrzeni tygodnia. Jeśli 
chcesz podawać LIJNZAAD KANT & KLAAR źrebnym/
karmiącym klaczom czy źrebakom, odejmij wagę 
siemienia lnianego od dziennej dawki żywienia. 
Konie Sportowe: popraw wydajność konia, podając mu 
LIJNZAAD KANT & KLAAR już na 30 dni przed i w 
trakcie zawodów. 

Ogiery: podaj 60 dni przed sezonem krycia 
Konie handlowe: podaj minimum 40 – 45 dni przed 
sprzedażą 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  10g 
Lekka praca:  20g 
Średnia praca:  30g 
Ciężka praca:  40g 
Źrebak:  150g
na dzień Klacz źrebna/w trakcie laktacji:                       
 300 – 500g na dzień   
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VITA HORSE KORREL � 5 � 25 KG (7775)
Granulat witamin i minerałów stanowiący uzupełnienie 
zaopatrzenia wszystkich ras. Zawiera wyższą dawkę 
minerałów, pierwiastków śladowych i witamin. Może 
być używany jako wsparcie przed lub po ciężkich 
zawodach. Granulat jest również odpowiedni, jeśli racja 
żywieniowa składa się głównie lub wyłącznie tylko z paszy 
objętościowej. 
✓ ułatwia proces trawienia 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy:  5g/ dzień 
Dla szybszej regeneracji lub przed wysiłkiem: 10g/ dzień 
Podwójna dawka może być podawana przez maks-
ymalnie 14 dni. 

Źrebna klacz: 10g/ dzień

SPORT RECOVERY+ • 4-20 KG (7162)
Horsefood Sport Recovery + to optymalny suplement 
dla koni, które po wysiłku tracą energię z powodu 
problemów zdrowotnych. Ten produkt jest zdrowym 
rozwiązaniem na szybki powrót. To nowo opracowany 
suplement zawierający hydrolizowane białko pszenicy, 
błonnik pokarmowy, przeciwutleniacze, witaminy z grupy 
B, witaminy E i minerały organiczne.
Zawiera wiele zalet dla zdrowia konia w naturalny 
sposób: 
✓  Wzmacnia układ odpornościowy koni poprzez 

poprawę jakości krwi. 
✓  Zapewnia szybką regenerację tkanki mięśniowej koni 

sportowych po wysiłku. 
✓ Poprawia ogólne trawienie. 
✓  Wpływa pozytywnie na wchłanianie składników 

odżywczych, dzięki poprawie struktury i funkcji 
okrężnicy. 

✓ Zapewnia wysoką przyswajalność minerałów. 
✓ Zmniejsza tętno, co zmniejsza stres. 
✓  Zmniejsza to stres, co ma pozytywny wpływ na 

samopoczucie konia. 

Horsefood Sport Recovery + zawiera dużą ilość natu-
ralnych źródeł witamin z grupy B, witamin E, magnezu, 
żelaza, cynku i kwasu furalowego jako przeciwutleniaczy. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Jedna miarka zawiera: 80 gr 
Dawkowanie: 20gr/ 100 kg masy ciała
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9. PRODUKTY INDYWIDUALNE

Oprócz bogatej oferty pelletów i musli 
HORSEFOOD ‘the best ’ posiada 
asortyment wielu indywidualnych produktów. 

VEULENMELK
✓ wysokiej jakości mleko w proszku 
✓ odtłuszczone w 50%

PAARDENZEMELEN – OTRĘBY PSZENNE 
✓ wypełnienie żołądka 
✓ niska zawartość skrobi 
✓ wysoka zawartość błonnika

GEVLOKTE/GEWALSTE HAVER – OWIES 
✓ dodatkowa energia

GERSTVLOKKEN – PŁATKI JĘCZMIENNE 
✓ łatwy do strawienia

MAÏSVLOKKEN – PŁATKI KUKURYDZIANE 
✓ dodatkowa energia

GEPUNTE HAVER – OWIES SZPICZASTY 
✓ dodatkowa energia

HORSE DINNER (CONSTANT ROUGHAGE QUALITY)
✓ Idealny do zabrania ze sobą na zawody. 
✓  Produkt nie zawiera konserwantów ani produktów 

chemicznych, dzięki czemu jest w 100% naturalny.

MAÏSMEEL – MĄKA KUKURYDZIANA 
✓ umożliwia przybranie na wadze 
✓ duża ilość skrobi, mała ilość białka

MINERAL LICKING STONES (2 KG AND 5 KG)
✓ lizawka bogata w witaminy 

10. INNE PRODUKTY

Produkty pielęgnacyjne

KOOLZAADSTROVEZEL – SŁOMA RZEPAKOWA 
✓Ściółka wolna od kurzu 
✓ wysoka chłonność wilgoci 
✓ przyjazne dla środowiska 
✓ kompostowanie

MSM-ZALF
Ochrona skóry 
✓ pęknięcia, blizny, świąd, ugryzienia owadów, zapalenia 
stawów, zwyrodnienia stawów i infekcje

TKC 100
Spray na owady

TKC 97
Balsam dla koni, skuteczny przy egzemie letniej

INNE PRODUKTY
Szampon lawendowy, szampon jodowy (betadine), 
Hi Gloss Anti-Klit
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11. SUPLEMENTY ZDROWIE 

KNOFLOOK GRANULAAT                                      
CZOSNEK GRANULOWANY 

✓ Zawiera wapń, magnez i selen 
✓ Zawiera allicynę

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:
Konie & kuce < 300 k 5 – 10 g na dzień
Konie 300 – 450 kg 10 – 15 g na dzień
Konie 450 - 650 kg: 15 - 20 g na dzień

Opakowanie: 2 KG • 25 KG

FOENEGRIEKPOEDER •                                            KOZI-
ERADKA W PROSZKU 

✓ łatwa do podania

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:
Konie & kuce < 300 kg 20g na dzień 
Konie 300 – 400 kg 25 – 30 g na dzień
Konie 400 - 500 kg: 40g na dzień

Opakowanie: 2 KG • 25 KG

BIOTINEMIX
wysoko skoncentrowana biotyna 
Porada: Po 4 tygodniach zmniejsz dawkę biotyny o 10%

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:
Konie & kuce < 300 kg 0.5 miarki na dzień
Konie 300 – 600 kg 1 miarki na dzień 

Opakowanie: 1 KG • 3 KG

BOLKAF MET MELASSE – SŁOMA MAKOWA 

Słoma makowa to produkt z lnu składający się z 
kawałków siemienia lnianego, plew i cząstek łodygi. 
Produkt naturalny, odpowiedni dla koni o niskim 
zapotrzebowaniu na białko. Jest to produkt zapewniający 
koniom obfite wypełnienie brzucha. 

✓  polecany koniom pociągowym, ze względu na ich dużą 
pojemność żołądkową.

SUNSET BALANCE KORREL

Oczyszczenie organizmu konia jest ważne. To skoncen-
trowane ziarno o grubości 3 mm jest przeznaczone 
dla wrażliwych koni. Zawiera niską zawartość łatwo 
przyswajalnych węglowodanów, takich jak cukry, 
glukoza, dużo siemienia lnianego, kultury drożdży oraz 
niską zawartość skrobi. Wysoka zawartość witamin 
ma również pozytywny wpływ na skórę, włosy i 
kopyta. Ziarno rozkłada produkty przemiany materii w 
organizmie konia. 
Do ziarna dodawana jest wyselekcjonowana ziemia 
okrzemkowa, która wraz z obecnymi kulturami drożdży 
wspomaga naturalny układ odpornościowy. 
Wszystkie pierwiastki śladowe, zwłaszcza cynk, miedź i 
selen, zostały dodane w dużej mierze ze względu na ich 
korzystny wpływ na skórę. 
✓ rozkład substancji zalegających w organizmie 
✓ wzbogacony kulturą drożdży 
✓ W składzie posiada wiele ziół 

Skład paszy: Kawałki trawy, Mąka owsiana, Kasza manna, Siemię 
lniane, Drożdże, Premiks, Otręby, Jęczmień, Ziemia okrzemkowa, 
Melasa trzcinowa, Kozieradka, Przyprawy.

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA NA 100KG MASY CIAŁA: 
Utrzymanie – brak pracy: 200g/dzień 

OCZYSZCZENIE ORGANIZMU: 
20 DNI – 0,5kg/dzień 
W przypadku oczyszczania organizmu, zmniejsz rację 
żywieniową konia o połowę.
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SPORT / KONDYCJA 

MSM (ORGANICZNA SIARKA) 
✓ naturalne źródło siarki organicznej 
✓  problemy mięśniowe, dolegliwości ścięgien, stawów i 

kopyt

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA: 
Pierwsze 90 dni:          
Konie & kuce < 300 kg 10 - 20  g na dzień 
Konie 300 - 450 kg 20 – 30 g na dzień
Konie 450 - 650 kg: 35 - 50  g na dzień

Po 90 dniach: Zredukuj dawkę do 50% 
Opakowanie: 1 KG • 3 KG

MSM Z CHONDOITYNĄ I GLUKOZAMINĄ                
MSM z glukozaminą i chondroityną to wysokiej jakości
suplement. Z racji, że organizm sam produkuje niektóre z 
tych substancji, dodatkowe wsparcie będzie potrzebne w 
niektórych sytuacjach. 
✓ na chrząstki i maź stawową

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:
W przypadku problemów u źrebaków:                                       
5 g na 50 kg masy ciała 
W przypadku dużych koni: 30 g na dzień

Opakowanie: 1 KG • 3 KG

VITAMINE E SELENIUM MIX
✓ Antyoksydanty

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:
Konie & kuce < 300 kg 16 - 18  g na dzień
Konie  300 – 600 kg 30 – 33 g na dzień

Opakowanie: 1 KG • 3 KG

BODYBUILDER
✓ do budowy dobrych i silnych mięśni 
✓  zawiera dekstrozę, aminokwasy, otręby pszenne, 

drożdże, algi i olej lniany

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:
Pierwsze 4 tygodnie:         
Konie & kuce < 300 kg 25 g na dzień
Konie 300 - 600 kg 50 g na dzień 
Po 4 tygodniach: Zredukuj dawkę do 50%

Opakowanie: 1 KG • 3 KG

ELECTROLYTEN MIX
✓  bogaty w minerały i substancje odżywcze niezbędne 

dla  sportowców

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA: 
Rozpuść 50 - 200 g w 10 litrach letniej wody i podaj po 
schłodzeniu, lub podaj proszek połączony z paszą.

Opakowanie: 1 KG • 3 KG

EASY-MAG MIX
✓ utrzymanie temperamentu konia pod kontrolą

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:        
Konie & kuce < 300 kg 25 g na dzień
Konie 300 - 600 kg                  
50 g na dzień

Opakowanie: 1 KG • 3 KG



Kelly Houtappels-Bruder • Flip
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APPELAZIJN – OCET JABŁKOWY
Zawiera wszystkie minerały pochodzące z jabłek: fosfor, 
chlor, sód, magnez, wapno, siarkę, żelazo i pierwiastki 
śladowe. 

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:        
Połącz z wodą lub dodaj do pożywienia
Konie & kuce < 300 kg           10 - 15 g na dzień
Konie 300 - 450 kg                  12 - 25 g na dzien
Konie 450 - 650 kg                  20 - 40 g na dzień

Opakowanie: 2,5 l • 5 l

ZEEWIER MIX – MIESZANKA WODOROSTÓW
Całkowicie naturalny produkt z szeroką gamą witamin i 
minerałów. Zawiera witaminy A, B1, B2, B3, B5, B12, D i E, 
wysoką zawartość biotyny, wapnia, selenu i sodu.

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:        
10 g na 100 kg masy ciała na dzień                          
Podaj minimalnie 20 g 

Opakowanie: 2 KG • 25 KG

ZANDVRIJ MIX
Horsefood Sandfree Mix to w 100% naturalny suplement 
zawierający nasiona babki płesznik. 

✓ odpiaszczenie organizmu

REKOMENDACJA ŻYWIENIOWA:        
Od 7 do 14 dni:  
Konie & kuce < 300 kg            0.5 miarki na dzień
Konie 300 - 450 kg           1 - 2 miarki na dzień 
Konie 450 - 650 kg                3  miarki na dzień 

Opakowanie: 1 KG • 3 KG • 10 KG • 25 KG

PAARDENSNOEPJES  (7686)
Smakołyki dla koni - HORSEFOOD są smaczne i zdrowe. 
Idealne jako nagroda dla konia. Bez dodatku cukru, 
zawierają kukurydzę, marchewkę, lucernę, paprykę i olej 
słonecznikowy. 

Opakowanie: 1,5 kg • 5 kg • 15 kg

KRUIDENSNOEPJES  (7695)
Smakołyki ziołowe HORSEFOOD 
Opakowanie: 1,5 kg • 5 kg • 15 kg
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ANALYSE ART. NR. 80 81 82 83 84 85 86 87 90 163 185 335 29513 

Energia MJ 11,6 14,1 12,9 13,5 14,1 14,2 14,7 13,9 11,2 13,1 13,5 15,6 13,1

EWpa - 0,85 0,96 0,90 0,94 0,96 0,98 1,00 0,95 0,77 0,90 0,93 1,09 0,90

VREp % 8,8 8,7 8,8 8,8 12,0 9,1 13,6 12,4 7,2 10,4 10,0 7,2 9,3 

Białko 

surowe
% 11,4 11,4 11,3 11,3 14,5 11,5 16,0 15,0 9,3 13,6 12,8 8,9 11,5

Tłuszcz 

surowy 
% 3,0 5,0 3,2 4,0 4,5 4,5 5,3 4,6 4,2 6,5 4,6 6,2 3,1

Włókno 

surowe
% 7,3 7,0 6,9 6,5 6,0 5,2 4,5 5,0 6,5 9,6 6,5 3,7 8,5

Popiół 

surowy 
% 8,4 6,5 7,7 6,7 7,3 6,1 7,0 8,0 21,0 8,5 6,6 2,0 6,7

Cukier % 5,3 3,7 4,5 4,7 4,6 4,5 5,0 4,5 4,2 4,5 4,6 4,0 4,1 

Skrobia % 31,0 39,3 33,2 37,5 36,0 40,5 35,5 35,0 27,0 27,3 34,5 53,1 37,5

Wit. A IE 15.000 20,000 14.000 15.000 21.500 20.000 21.500 21.500 45.000 45.000 20.000 - 15.000

Wit. D3 IE 3.000 4.000 2.500 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.400 4.000 - 3.000

Wit. E mg 200 400 250 300 400 400 400 400 750 500 400 - 150

Tiamina mg 0,5 2,0 1,4 - - 2,0 2,6 2,6 4,0 2,7 2,0 - 1,0

Wit. B2 mg 1,0 4,0 2,7 4,0 4,8 4,0 4,8 4,8 8,0 5,3 4,0 - 2,0

Wit. B6 mg 0,5 2,0 1,4 2,0 2,4 2,0 2,4 2,4 4,0 2,7 2,0 - 1,0

Wit. B12 mcg 15 21 14 20 25 20 25 25 40 27 21 - 8

Wit. C mg 15 50 35 50 50 50 60 50 100 50 50 - 50

D-biotyna mcg 100 150 130 150 205 200 210 210 450 260 200 - 25

Wapń gr 15,0 8,5 10,5 10,0 10,0 8,0 10,0 11,5 45,0 12,0 8,0 0,8 9,0

Fosfor gr 5,0 6,0 5,0 5,3 5,5 5,3 5,6 6,0 18,0 5,7 6,4 3,0 5,0

Sód gr 2,8 3,4 3,0 3,0 3,3 3,2 3,7 3,7 6,2 4,5 3,2 3,0 3,3

Potas gr 9,5 6,8 9,4 7,4 3,3 6,9 3,7 8,7 7,8 9,8 8,7 5,0 9,0

Magnez gr 2,6 3,4 3,0 3,4 3,9 3,5 4,2 3,9 9,0 4,4 4,0 1,3 2,5

Miedź mg 10 16 13 17 32 16 32 32 42 21 17 3 17

Żelazo mg 23 90 60 90 105 90 106 105 180 120 0,50 - 25

Cynk mg 20 130 55 80 160 80 150 140 260 105 80 - 65

Mangan mg 10 3,4 20 80 35 30 35 35 1,00 40 4,0 - 25

Selen mg 0,15 0,30 0,25 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,75 0,50 0,40 - 0,12

Jod mg 0,25 0,50 0,33 0,50 0,58 0,50 0,59 0,58 1,00 0,67 0,50 - 1,00

Zioła - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beta mg - - - - - - - 40 - - - - -

12.		ANALYSE	BROKKEN	EN	MIXEN	–	ANALIZA	SKŁADU	PELLETÓW	I	MUSLI	
Tabele przedstawiają analizę składu substancji odżywczych zawartych w paszach. Wartości są odniesione do 1kg 
produktu. Im dłużej pasza jest otwarta, może tracić na zawartości substancji odżywczych. 
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ANALIZA NR 941 7001 7003 7005 7007 7008 7009 7011 7013 7006 7015 7017 7019

Energia MJ 15,2 14,1 14,0 12,8 13,3 11,1 13,9 13,4 15,5 10,1 11,4 11,6 17,4

EWpa - 1,05 0,96 0,95 0,87 0,92 0,75 0,95 0,92 1,04 0,68 0,80 0,85 1,18

VREp % 8,9 9,0 9,16 9,2 7,8 5,3 9,3 11,7 7,9 8,9 8,8 11,0 12,2

Białko 
surowe

% 11,2 11,3 11,9 11,8 10,2 10,8 11,5 14,3 10,0 13,2 11,6 14,0 16,2

Tłuszcz 
surowy 

% 7,5 6,8 4,2 4,0 5,3 9,8 5,5 4,7 5,8 6,4 2,3 4,5 18,5

Włókno 
surowe

% 5,4 11,5 12,8 15,2 12,6 20,2 12,1 10,9 9,0 26,5 17,1 17,5 7,1

Popiół 
surowy 

% 5,5 7,4 6,4 6,6 6,8 9,0 6,3 7,6 6,0 9,2 6,9 9,3 4,5

Cukier % 2,7 3,0 3,2 3,1 2,9 2,7 3,4 4,2 2,0 3,8 3,2 5,8 1,1

Skrobia % 40,1 26,3 30,0 27,5 30,6 7,1 28,2 29,0 38,5 4,8 24,7 7,4 27

Wit. A IE 20.000 24.400 18.000 16.800 15.000 35.500 16.500 21.000 21.500 20.000 14.000 27.000 -

Wit. D3 IE 1.900 2.700 1.700 1.600 1.400 5.800 1.500 3.400 2.000 3.100 2.100 3.400 -

Wit. E mg 350 450 450 300 250 500 300 400 400 400 200 350 1.200

Tiamina mg 4,1 2,6 2,4 - 2,2 3,0 2,3 - 3,1 - 3,2 - -

Wit. B2 mg 6,9 4,0 4,1 4,1 3,6 5,0 3,9 5,0 5,2 7,7 5,3 8,7 -

Wit. B6 mg 3,5 2,2 2,0 2,0 1,8 2,5 2,0 2,5 2,6 3,9 2,6 4,3 -

Wit. B12 mcg 370 240 220 220 200 270 210 270 280 420 280 470 -

D-biotyna mcg 950 1.350 850 800 700 850 750 950 1.000 1.500 1.000 1.700 -

Wapń gr 7,6 11,7 9,3 9,8 9,8 15,0 9,7 11,5 9,4 12,9 8,6 13,9 5,1

Fosfor gr 4,6 5,3 5,0 4,8 4,0 6,0 4,6 5,2 4,7 4,1 3,9 5,4 4,0

Sód gr 3,0 3,5 2,5 2,4 2,2 5,1 2,5 2,9 2,7 4,7 2,3 3,8 -

Potas gr 7,4 8,4 9,2 9,2 9,6 6,4 8,9 10,9 5,5 12,8 11,7 9,6 -

Magnez gr 3,5 4,4 3,1 3,0 5,0 4,5 2,7 3,3 2,9 5,9 4,7 7,0 -

Miedź mg 30 42 26 24 22 30 24 30 31 46 32 52 7

Żelazo mg 35 22 21 24 18 25 20 25 26 4,1 26 44 -

Cynk mg 125 170 110 100 90 125 100 125 130 195 130 220 31

Mangan mg 83 52 49 49 90 60 47 60 62 92 63 104 -

Selen mg 0,21 0,28 0,17 0,16 0,15 0,35 0,16 0,20 0,20 0,60 0,21 0,35 0,40 

Jod mg 2,10 1,30 1,20 1,10 1,10 1,50 1,2 1,50 1,50 2,30 1,60 2,60 -

LEGENDA:
EWPa –  poziom energetyczny 
VREp – strawna część surowego włókna
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Ambasadorzy marki HORSEFOOD ‘the best’: 
Hans Peter Minderhoud • Edward Gal • Tim Lips • Emmelie Scholtens • Kirsten Brouwer • Jan de Boer.

21.05 • PL

 Hania Osieka 
 60-113 Poznań
 tel. +48 884 302 632 
 hania.osieka@gmail.com

Twoim autoryzowanym sprzedawcą oraz konsultantem produktów HORSEFOOD ‘the best’ jest: 

Od ponad 50 lat, rodzinna fi rma 
VAN GORP DIERVOEDERS produkuje 
jedzenie dla koni. Wkładamy w to dużo 
serca, żeby sprzedawać pasze najwyższej 
jakości w rozsądnej cenie. 
Pragniemy, aby Twój koń był zdrowy, 
energiczny I zadowolony. Dzięki temu, 
jednogłośnie możemy stwierdzić, że nasza 
pasza jest najlepsza.


