
 

 

 

Horse Vital® Mare  
 

 

Doplňkové krmivo Horse Vital® Mare je určena kojícím klisnám, klisnám v poslední třetině březosti a 

hříbatům. Obsahuje komponenty s vysokým a dobře využitelným obsahem bílkovin včetně přídavku 

esenciálních aminokyselin. Minerální obsah je kromě ostatních minerálních komponentů sestaven ze 

tří zdrojů vápníku, aby byl metabolizmus právě v době velikých nároků zcela spolehlivě zajištěn 

včetně mimořádně důležitých vitamínů A a D i potřebného obsahu mikroprvků. Rovněž energie je 

zajištěna z více zdrojů: rychlá a pohotová z extrudované kukuřice, z ječmene jako pomalá a 

metabolicky spolehlivá a z tuku. Vysoké procento extrudovaného lnu je dieteticky přívětivým 

doplňkem.  

 

Doporučené dávkování na kus a den pro koně cca 500 kg ž. hm.: 

0,5 - 1,5 kg pro vysokobřezí klisny  

max. 3 kg spolu s 3 kg ovsa pro kojící klisny 

 

Doporučené dávkování na kus a den pro hříbata cca 250 - 350 kg ž. hm.: 

v období 6 - 12 měsíců postupně zvyšovat dávku krmiva od 1 - 2 kg spolu s 0,5 - 1 kg ovsa 

Doporučené dávkování na kus a den pro hříbata cca 350 - 500 kg ž. hm.: 

v období 12 - 24 měsíců postupně zvyšovat dávku krmiva podle aktivity 2 - 2,5 kg spolu s 1 - 1,5 kg ovsa  

Hříbatům je vhodné zkrmovat i mrkev. 
 

Spolu s lučním senem zajistí kompletní potřeby živin dospělého koně. 

Je nutné zajistit zvířatům stálý přístup k zdravotně nezávadné vodě.  

UPOZORNĚNÍ: Skladujte v suchu a při odpovídající teplotě.  

Doplňkové krmivo obsahuje GMO SOJOVÝ EXTR. ŠROT.  

Vlivem granulace zajištěna nízká prašnost. 

 

Složení: 

ječmen krmný, kukuřičné lupínky, extrahovaný šrot sojový, loupaný, toastovaný (vyrobený z GMO 

sóji), extrudovaný len, pšeničné otruby, pivovarské kvasnice, dihydrogenfosforečnan vápenatý, 

uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, chlorid sodný, mravenčan vápenatý, tritikale 



Krmná směs obsahuje v kg: 

hrubý protein 16,50 %     vápník (Ca) 1,30 % 

 hrubé oleje a tuky 3,30 %    fosfor (P) 0,85 % 

hrubá vláknina  4,30 %    sodík (Na) 0,48 % 

hrubý popel 7,50 %    hořčík (Mg) 0,80 % 

 
Doplňkové látky v kg: 

Nutriční doplňkové látky: 

E (3b201) Jód (jodid draselný)              1,00 mg/kg  

E (3b304) Kobalt Co (potahovaný granulovaný Bis/uhličitan/tris/hydroxid/kobalt)       0,25 mg/kg 

E (3b8.11) Selen Se (selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397)       0,80 mg/kg  

E 4 Měď Cu (síran měďnatý pentahydrát)          26,00 mg/kg  

E 4 Měď Cu (chelát mědi a aminokyselin n-hydrát)         20,00 mg/kg 

E 5 Mangan Mn (oxid manganatý)           37,50 mg/kg 

E 5 Mangan Mn (chelát manganu a aminokyselin n-hydrát)        37,50 mg/kg 

E 6 Zinek Zn (oxid zinečnatý)            75,00 mg/kg 

E 6 Zinek Zn (chelát zinku a aminokyselin n-hydrát)         75,00 mg/kg  

E 1 Železo Fe (síran železnatý-monohydrát)        112,00 mg/kg  

E (3a672a) Vitamín A                  32000,00 m.j./kg  

E 671 Vitamín D3                    2000,00 m.j./kg  

(3a700) Vitamín E (all-rac-alfa-tokoferol acetát)             150,00 MJ  

Biotin                2,30 mg/kg  

 

Senzorické doplňkové látky:  

směs aromatických látek            50,00 mg/kg 

 

Balení: pytel 15 kg 

 


