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Pellets STANDARD

Premin® Horse Pellets Standard je určen pro koně v lehké, střední 
až vyšší sportovní a pracovní zátěži. Krmivo neobsahuje oves, 
proto je vhodné i pro nervóznější koně krmené bezovsou dietou. 
Spolu se senem a nezávadnou vodou tvoří optimálně vyváženou 
denní krmnou dávku. Jablečné výlisky a cukrovarské řízky jsou 
zdrojem stravitelné vlákniny, extrudovaný len pozitivně působí na 
trávicí trakt a kvalitu srsti. Stopové prvky jsou částečně uhrazeny 
organickou formou pro lepší využití v organismu. Ke krmivu lze 
libovolně domíchat oves dle aktuální potřeby koně

granulované doplňkové krmivo bez obsahu ovsa pro koně v různé pracovní 
a sportovní zátěži

Hrubý protein  13%

Hrubé oleje a tuky  4,00%

Hrubá vláknina  10%

Hrubý popel   7,00%

SE koně  12 MJ

Vápník   1%

Fosfor   0,50%

Sodík   0,30%

Hořčík   0,30%

Lyzin  0,70%

Metionin  0,30%

Uhlicitan železnatý, FeCO3 (jako Fe)  350 mg

Síran měďnatý, pentahydrát , CuSO4.5H2O (jako Cu)  37 mg

Oxid manganatý, MnO (jako Mn)  130 mg

Chelát manganu a aminokyselin n-hydrát (Mn(x)1-3.n H2O)  29 mg

Oxid zinecnatý, ZnO (jako Zn)  130 mg

Chelát zinku aminokyselin n-hydrát (Zn(x)1-3.n H2O)  29 mg

Jodicnan vápenatý, bezvodý, Ca(IO3)2 (jako I)  1,3 mg

Selenicitan sodný, Na2SeO3 (jako Se)  0,5 mg

Octan kobaltnatý, Co(CH3COO)2 (jako Co)  1 mg

Vitamin A   21000 m.j.

Vitamin D3  2100 m.j.

Vitamin E (jako alfatokoferol)  200 mg

Vitamin B1   14 mg

Vitamin B2   13 mg

Vitamin B6   8,6 mg

Vitamin B12   0,05 mg

Vitamin K3   8 mg

Vitamin C   110 mg

Biotin   1,2 mg

Niacinamid   50 mg

Pantothenan vápenatý  14,5 mg

Kyselina listová  6,3 mg

Doplňkové krmivo obsahuje v kg:

Obsahuje mimo jiné:
ječmen semeno, kukuřice, cukrovarské řízky řepné, jablečné výlisky, 
vojtěšková moučka, krmné otruby žitné, extrudované lněné semeno, 
sladový květ ječný, melasa řepná, slunečnicový extrahovaný šrot loupaný

Dávkování:
Denně 300 - 550g / 100kg ž. hmotnosti v lehké zátěži, 550 - 650/100kg 
ž. hmotnosti ve střední zátěži a 650 - 800g/100kg ž. hmotnosti ve 
vyšší zátěži

Balení:
20kg balení


