Sortiment krmiv pro koně
U koní v zátěži (a v letním období) dochází ke ztrátám důležitých minerálních látek, které nejsme
schopni doplnit pouze běžnou krmnou dávkou.
Ztracené minerální látky je potřeba nahradit kvalitní minerálně vitaminovou směsí. K nejdůležitějším
prvkům, které z těla pocením odcházejí, patří ionty
Na+, K+, Cl- a Mg2+. Hořčík je také důležitý zejména
u zvířat na pastvě, kde jeho přídavek působí preventivně proti laminitidě.
Je potřeba mít také po ruce kvalitní mléčnou krmnou směs pro případ, že klisna nemá pro hříbě dostatek mléka nebo mládě zůstane bez matky.
Výrobky sortimentu pro koně jsou plně uzpůsobeny fyziologickým požadavkům dané kategorie, pro
kterou jsou určeny. K jejich výrobě jsou použity suroviny nejvyšší jakosti, aby byly živiny dodávány
ve snadno stravitelné a dostupné formě.
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TELFID® IMPERIAL
• mléčná krmná směs pro hříbata, optimalizovaná dle jejich fyziologických požadavků. Základ výrobku tvoří vysoký podíl plnotučného a odtučněného sušeného mléka, podmáslí a sušená syrovátka. Směs obsahuje optimální
množství tuku při dosažené vysoké hladině celkových cukrů, jejichž energii hříbě lépe využívá. Bílkovinná složka
je doplněna pšeničným glutenem. Směs neobsahuje žádný podíl sóji.
Obsah: cukry 50 %, dusíkaté látky 22 %, tuk 14 %, lysin 1,9 %, železo 100 mg, z toho 15 mg v organické formě.

HIPI®

HIPI® TUR

• Jde o minerální směs, vyrobenou z nejkvalitnějších
zdrojů minerálních krmiv a obohacenou o dextrózu.
Je vhodná pro všechny kategorie koní.

• Minerální směs, vyrobená z nejkvalitnějších zdrojů
minerálních krmiv, vhodná pro všechny kategorie
koní.
Doporučené denní dávkování:

HIPI®

HIPI® TUR

Hříbata

60 g

30 g

Klisny březí a kojící

150 g

75 g

Sportovní koně, lehká zátěž

80 g

40 g

Sportovní koně, střední zátěž

100 g

50 g

Sportovní koně, vysoká zátěž

120 g

60 g

EQUESTRIAN APPLE BLOCK, EQUESTRIAN CARROT BLOCK
• minerální lizy pro koně. Složení odpovídá specifickým fyziologickým
požadavkům koní. Zejména u koní v zátěži, kde dochází k vylučování
minerálních látek (draslík, sodík a chlor) potem, je třeba tyto následně
doplnit speciálními minerálními lizy.
Obsah: sodík 35,9 %, hořčík 1 %, vápník 0,9 %.

HYPERMAG BLOCK
• Je minerální liz s vysokým obsahem hořčíku (10 %), který je zásadní pro prevenci pastevní
tetanie zvířat na pastvě a u koní je významný jeho ochranný vliv proti laminitidě. Je vhodný
pro všechny kategorie hospodářských zvířat.
Obsah: sodík 29,9 %, hořčík 10 %.

Balení:
5 a 10 kg kostky, 25 kg papírové pytle s PE vložkou. Skladujte v chladnu a temnu.
Dodavatel: FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice č.p. 709
696 13 Šardice, ČR, tel./fax: +420 518 624 166,
e-mail: ﬁdesagro@ﬁdesagro.cz, www.ﬁdesagro.cz

