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Produkcja naszych pasz
Wysoka jakość surowców
W produkcji pasz dla koni najważniejsza jest jakość. 
Dotyczy to zarówno gotowych produktów, jak 
i surowców. W firmie Eggersmann przetwarzane jest 
wyłącznie zboże najwyższej klasy, by zapewnić stałą, 
wysoką jakość wyrobów. Niezbędne surowce 
kupowane są, o ile to możliwe, od lokalnych rolników. 
Wszystkie dodatki i premiksy wytwarzane są ściśle 
według specyfikacji firmy Eggersmann.

Sprawdzone bezpieczeństwo
Przed przyjęciem do naszego zakładu surowce 
przechodzą szereg badań laboratoryjnych. Tylko 
nieskazitelny towar jest przetwarzany na wysokiej 
jakości paszę dla koni Eggersmann. Podobnie 
postępujemy z gotowymi produktami. Ciągłe kontrole 
dają gwarancję, że trafi do Ciebie wyrób najwyższej 
jakości.

Czyszczenie
Z biegiem lat opracowaliśmy specjalne metody 
delikatnego oczyszczania i obróbki naszych 
surowców. Ziarno jest oczyszczane z resztek 
pożniwnych i obrabiane w nowoczesnych procesach 
technologicznych. Gotowy produkt jest ponownie 
przesiewany w celu odfiltrowania nawet 
najmniejszych cząstek i uzyskania całkowicie 
czystego wyrobu.

Produkcja
W nowoczesnych mieszalniach łączone są ze sobą 
wszystkie składniki. Każdy etap produkcji jest 
monitorowany.
Nowoczesne metody badań gwarantują niezmiennie 
wysoką jakość przez 365 dni w roku. Ponadto nasi 
doświadczeni pracownicy zapewniają stałą kontrolę 
techniczną i wizualną w trakcie produkcji.

Serwis
Wszechstronna obsługa klientów to nasz priorytet. 
Zespół sprzedaży, kierowany przez Sandrę  
Eggersmann, stara się zawczasu wychwycić nowe 
potrzeby i jak najszybciej na nie zareagować. 
Doradztwo, projektowanie wyrobów, produkcja, 
logistyka i sprzedaż - wszystko przejrzyste
i w jednym miejscu. To idealne warunki dla 
optymalnej opieki nad Twoim koniem.
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EMH
Eggersmann 
MikroHerbs (EMH) 
to wyciąg roślinny z  
dzikich ziół oraz 
roślin leczniczych 
sfermentowany
przy pomocy 
mikroorganizmów.
EMH dodany do paszy 
odciąża przewód pokarmowy, 
poprawia wykorzystanie składników 
odżywczych i stan zdrowia, a tym 
samym ogólne samopoczucie 
konia.

Znak jakości EQMS
EQMS (Eggersmann Quality 
Management System) to 
nasza obietnica jakości dos-
tosowana do szczególnych 

uwarunkowań produkcji pasz 
dla koni, dzięki której stale sprawdzamy 
samych siebie i nasze produkty. 
Poprzeczkę ustawiliśmy bardzo wysoko. 
System opiera się na sprawdzonym od 
wielu lat znaku jakości GMP+, ze 
wszystkimi jego wytycznymi i kontrolami  
uzupełnionymi o kilka punktów 
specyficznych dla naszej firmy, a także o 
specjalne wymogi, które należy wziąć pod 
uwagę w produkcji pasz dla koni. 
Przestrzeganie tych wymogów jest 
nadzorowane przez specjalnie w tym celu 
przeszkolonych i certyfikowanych 
pracowników.

Zgodność z ADMR
ADMR to skrócona wersja przepisów 
dotyczących kontroli antydopingowej i 
kontroli leków w sportach jeździeckich, 
szczególnie istotna dla osób aktywnie 
uprawiających ten sport. Przepisy te zostały 
opracowane przez Niemiecką Federację 
Jeździecką (FN), aby zapobiec 
niezamierzonemu dopingowi u koni. 
Wskazują, jakie składniki i dodatki paszowe 
są dozwolone podczas zawodów,               
w przypadku których należy przestrzegać 
okresu karencji, a także które substancje są 
całkowicie zabronione.

Wszystkie pasze Eggersmann za wyjątkiem 
kilku produktów z grupy koncentratów są 
zgodne z ADMR!
Jeśli chcesz uzyskać więcej 
informacji na ten temat, 
skontaktuj się z naszym 
zespołem doradców.
Wiele naszych produktów 
jest również dostępnych w 
workach typu Big Bag. 
Proszę zwrócić uwagę na 
odpowiednie oznaczenie w 
katalogu.
Podane opisy produktów i deklaracje są zgodne ze sta-
nem faktycznym aktualnym w momencie złożenia do 
druku w marcu 2019 r. Zastrzegamy sobie prawo do mo-
dyfikowania naszych produktów zgodnie z najnowszą 
wiedzą naukową. Zaktualizowane dane produktu można 
znaleźć na stronie produktu w Internecie pod adresem 
www.eggersmann.info.

Zdjęcia: www.slawik.com

Dostępne w 
Big Bagu!
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Niemal każdego dnia otrzymujemy rozmaite zapytania na temat 
żywienia koni od jeźdźców, hodowców, właścicieli, a nawet 
weterynarzy. 

Temat ten jest tak specyficzny i złożony jak sam koń. 

Nie ma czegoś takiego jak „jeden koń” i nie ma też „jednej diety”. 
Naszym zdaniem doradztwo w zakresie żywienia to coś znacznie 
więcej aniżeli tylko znajomość składu paszy. 

Doradztwo dietetyczne uwzględnia wiele parametrów, które mogą 
przyczynić się do zaspokojenia potrzeb i dobrego samopoczucia 
zwierząt. Oprócz żywienia takimi parametrami są także warunki 
utrzymania zwierząt, środowisko, a także sposób obchodzenia się 
z tym wyjątkowym, wrażliwym stworzeniem. 

Już sama liczba zapytań i związane z tym zaufanie, którym 
obdarzają nas właściciele koni, utwierdzają nas w naszej filozofii 
i podejściu oraz napawają nas niebywałą dumą. 

Nasze całkowite skupienie się na naturze konia i jego rozwoju 
przyczyniło się do tego, że marka Eggersmann w ciągu niemal 50 
lat stała się wyznacznikiem optymalnego żywienia koni. Jako jeden 
z wiodących producentów pasz dla koni w Niemczech i Europie 
czujemy się zobowiązani, aby kontynuować ten rozwój dla dobra 
koni. 
Oczywiście dla nas, jako firmy rodzinnej, bardzo ważne są również 
takie kwestie jak zrównoważony rozwój, przejrzystość
 i regionalizm. 
Przywiązujemy dużą wagę do bliskich kontaktów z naszymi 
rolnikami kontraktowymi i dostawcami. Wiele naszych surowców 
pochodzi z otaczającego nas Pogórza Wezerskiego, jego 
łagodnych wzgórz, bujnych i bogatych gatunkowo łąk, pól oraz 
lasów. 

Pełna identyfikowalność poszczególnych składników naszych 
produktów jest dla nas rzeczą oczywistą i niezbędną dla 
zapewnienia stałej jakości naszych pasz. 

Duże inwestycje, jakie poczyniliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, 
były związane m. in. z tematem ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj, dzięki nowym technologiom, 
jesteśmy w stanie produkować znacznie więcej, zużywając tyle 
samo energii! 

Linia profesjonalnych koncentratów Eggersmann, opracowana na 
nowo i zmodyfikowana w 2015 r., zyskała uznanie wielu firm 
i klinik dzięki innowacyjnym i skutecznym formułom w zakresie 
żywienia specjalistycznego, np. w przypadku problemów 
jelitowych, mięśniowych, dolegliwości aparatu ruchowego czy 
dróg oddechowych. 

W 2017 roku, wraz z wprowadzeniem na rynek naszego duetu 
„Golden Power” i „Green Power”, zaproponowaliśmy wyjątkową 
koncepcję dietetyczną dla koni wyczynowych, zarówno na bazie 
zbóż bez owsa, jak i w wariancie bezzbożowym. 

To, że poza naszym profesjonalizmem czasami lubimy być również 
„trendy”, pokazała po raz kolejny nasza edycja specjalna 
„Eggersmann Einhorn Leckerlis” wprowadzona w 2017 roku. 

A ponieważ łączy nas wszystkich ten sam cel – aby konie były 
zdrowe i zadowolone – również i w przyszłości nadal będziemy 
robić wszystko, co w naszej mocy, abyśmy razem z Wami mogli     
z pełnym przekonaniem powiedzieć:
Eggersmann –MOJA PASZA dla koni! 
Z serdecznymi pozdrowieniami,

Rodzina Eggersmann
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Płomień entuzjazmu dla zawodu młynarza, 
rodzinnej przedsiębiorczości, a także koni, 
przekazywany jest w naszej firmie już od 
czterech pokoleń, począwszy od jej 
założyciela, Heinricha Eggersmanna. 
Tradycja rzemiosła młynarskiego w rodzinie 
Eggersmann sięga 1893 roku. 

Gdy mistrz młynarski Heinrich Eggersmann kupił 
młyn nad Wezerą w Rinteln w 1935 roku, 
prawdopodobnie nie podejrzewał, że 
zapoczątkował tym historię jednego z 
najważniejszych producentów pasz dla koni w 
Niemczech i Europie.

Początkowo w młynie mielono klasyczne rodzaje zbóż, 
takie jak żyto i pszenica, stosując tradycyjne metody  
młynarskie. Powstające produkty uboczne, takie jak 
śruta, wykorzystywano jako śrutę paszową dla zwierząt 
użytkowych.

W 1940 r. zakład został poszerzony o budynek 
nowoczesnej płatkarni, która miała zapewnić wiodącą 
jakość w procesie produkcji płatków zbożowych. 
W ciągu kilkudziesięciu lat rozwinęła się z tego działu 
jedna z kluczowych kompetencji firmy.

Kolejny kamień milowy w historii firmy położony został 
1946 roku:

Po latach wyniszczającej II wojny światowej, po 
zakończeniu działań wojennych, rząd zorganizował sys-
tem zaopatrzenia ludności w żywność. W ramach tej 
akcji nasz zakład otrzymał zadanie dostarczania mąki 
do wszystkich piekarni w powiecie Schaumburg. 

Aby logistycznie sprostać nowym wyzwaniom,flota firmy 
została zmodernizowana i powiększona.

Wkrótce potem, w 1947 r., rozpoczęła się budowa 
zakładu przemysłowego w Galgenfeld. To właśnie tutaj 
do dzisiaj produkowane są wysokiej jakości produkty 
Eggersmann w formie granulatu. W trosce o optymalne 
wykorzystanie nowoczesnych urządzeń produkcyjnych 
syn założyciela firmy i ówczesny dyrektor - również o 
imieniu i nazwisku Heinrich Eggersmann – stale 
poszukiwał nowych pomysłów i możliwości.

Zwrócił wtedy uwagę na konie. W owym czasie coraz 
wyraźniej widać było, jak zmienia się ich rola, jak z 
wiernych „towarzyszy” do pracy w polu stają się 
zwierzętami rekreacyjnymi, nierzadko także 
„przyjaciółmi”. To oczywiście zmieniło także 
warunki chowu, a więc żywienia zwierząt. Tutaj 
przydatne okazały się wieloletnie kontakty naszej 
firmy z licznymi instytucjami, weterynarzami oraz 
naukowcami, bo sama produkcja paszy dla koni, by 
optymalnie wykorzystać urządzenia produkcyjne, 
wydawała się dalekowzrocznemu przedsiębiorcy zbyt 
banalna. Od samego początku chciał produkować 
pasze zgodne z najnowszą wiedzą naukową, 
aktualnymi warunkami hodowli i żywienia koni. 

Wraz z opracowaniem pierwszych własnych recep-
tur i produktów firma uzyskała w 1972 r. także jedyną 
niemiecką licencję na dystrybucję ówczesnej paszy dla 
koni uznanej brytyjskiej marki Spillers.

Kiedy pod koniec lat 90. na rynek żywności dla koni 
wkroczyły produkty musli, firma Eggersmann miała w 
stosunku do konkurentów sporą przewagę względem 
wiedzy i doświadczenia.

Młyn nad Wezerą w 1951 r.
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„Tradycja nie czci popiołów.
Ona podsyca płomień“   Gustav Mahler

Młyn nad Wezerą w 1914 r.

Rodzina Eggersmann w 1951 r



Od 1998 r. losami firmy steruje już trzecie pokolenie - 
ponownie w osobie Heinricha Eggersmanna. Ten mistrz 
młynarski, a jednocześnie miłośnik sportu jeździeckiego 
szybko rozpoznał bieżące potrzeby koni i postawił sobie 
za cel opracowanie optymalnie strawnego musli dla 
koni. Wiedział, że im lepiej spłatkowane zboże, tym 
bardziej będzie pożywne i lżej strawne. Kierowany tą 
myślą, nie zawahał się zainwestować w maszyny i 
urządzenia wykonane na specjalne zamówienie. 
W 1999 r. otworzył w Rinteln dodatkowy,  
nowoczesny  zakład do 
produkcji musli, aby jeszcze 
lepiej sprostać stale rosnącemu 
zapotrzebowaniu rynku. Ze 
względu na coraz większy popyt 
na produkty wysokiej jakości firmy 
Eggersmann, od 2000 r. 
skoncentrowano się wyłącznie na 
produkcji i dystrybucji własnych 
produktów.

W 2010 r. ciągłe dążenie do 
zoptymalizowania strawności      
jak i  tolerancji pokarmowej 
doprowadziło do opracowania
EMH - Eggersmann MikroHerbs. Ekstrakt z ziół o wysokiej 
skuteczności, sfermentowany dzięki naturalnym 
mikroorganizmom obecnym w roślinach, w naturalny 
sposób wspomaga procesy metaboliczne konia i stanowi 
unikalny, prebiotyczny składnik dla procesów jelitowych. 
Na tej podstawie opracowana została linia unikalnych 
pasz dla koni EMH.

Aby móc w profesjonalny sposób zaspokoić popyt 
krajowy, a teraz także międzynarodowy, w międzyczasie 
znacznie powiększono pion magazynowania i logistyki, 
który teraz prowadzony jest pod nazwą SE Logistik. 
Kierownictwo tej spółki-córki objęła Sandra Eggersmann, 
żona Heinricha Eggersmanna.

W związku z rozwojem firmy w 2016 r. zainstalowano 
większą, w pełni automatyczną linię do pakowania         
w worki. Instalacja ta ma trzykrotnie większą wydajność 
(600 worków na godzinę).

W 2017 r. istniejący zakład produkcji pelletów został 
rozbudowany o nową mielarnię. Instalacja ta ma również 
trzykrotnie większą wydajność, przy niezmienionym za-
potrzebowaniu na energię.

Również w 2017 r. rozpoczęto dalszą rozbudowę 
powierzchni magazynowej SE Logistik.

Dzisiaj historia toczy się dalej: obok Heinricha Eggers-
manna i jego żony Sandry w firmie Eggersmann pracuje 
też najstarsza córka, Friederike, jako przedstawicielka 
już czwartego pokolenia. Zatrudniając obecnie około 60 
pracowników, firma Eggersmann jest świetnie 
przygotowana na nadchodzące wyzwania.

Obecna gama produktów obejmuje pasze dla koni ze 
zbożami i bez, pasze uzupełniające, pasze 
specjalistyczne dla koni o szczególnych 

potrzebach oraz niemal niewy-
czerpany asortyment smakołyków 
do nagradzania.

Ambicje właścicieli firmy, aby 
osiągnąć najlepszą możliwą 
jakość produktu dla dobra koni, 
kształtują markę Eggersmann 
od prawie 50 lat. Z szacunku do 
zwierząt i natury tak, aby można 
było w przyszłości powiedzieć z 
pełnym przekonaniem: 

Eggersmann, MOJA pasza dla koni!
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Rodzina Eggersmann dzisiaj  zdjęcie: ACP – Andreas Pantel



Koń i jego różne oblicza od zawsze fascynowały ludzi 
wszystkich kultur, niezależnie od wieku, religii, 
wykształcenia lub pochodzenia. Nie ma przy tym 
żadnego znaczenia, czy chodzi o konie skokowe, 
ujeżdżeniowe, wyścigowe, westernowe czy 
rekreacyjne. Często to miłość i szacunek dla natury 
i charakteru konia są tym, co stanowi o wyjątkowości 
tej relacji między człowiekiem a zwierzęciem.

Dzieci uczą się przez zaangażowanie
(Hugo Kükelhaus)

W jaki sposób można się lepiej „zaangażować” niż przez 
bezpośredni kontakt z żywym koniem? Niestety, coraz 
mniej dzieci w naszym społeczeństwie ma okazję 
doświadczać koni bezpośrednio i uczyć się przez kontakt 
z nimi, oraz razem z nimi.

Bliskość konia, sprawowanie opieki nad koniem 
wspomagają osobisty rozwój dzieci i młodzieży, 
pozwalając im stać się odpowiedzialnymi i empatycznymi 
ludźmi – tak korzystny jest wpływ koni na nasze 
społeczeństwo. Chcemy w tym uczestniczyć!

Oczywiście w świecie sportu również istnieją uznane 
stowarzyszenia i instytucje, które chętnie wspieramy. 
Należy tu wymienić np. Szkołę im. Księcia von Homburg. 
W tej szkole do programu zajęć szkolnych włączono 
jeździectwo. We współpracy z Główną i Krajową Stadniną 
Neustadt Dosse udało się wprowadzić jazdę konną jako 
stałą pozycję do codziennego harmonogramu zajęć 
lekcyjnych. 

6

Koń i człowiek – historia miłości

To idealne połączenie edukacji szkolnej i promocji 
sportu. Jesteśmy szczęśliwi mogąc wesprzeć ten projekt 
i mamy nadzieję, że inne instytucje wezmą przykład z 
tego pomysłu.

Innym ważnym celem jest dla nas promocja młodych ta-
lentów sportowych. Specjalnie w tym celu powołaliśmy 
do życia zawody EGGERSMANN Junior Cup. Jest to jak 
dotąd unikalna koncepcja wspierania młodych jeźdźców 
uprawiających skoki. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na następnej stronie.

Friederike, Hermine, Heinrich junior i Elisabeth 
Eggersmann (od lewej) folgują swojej miłości do 
koni i jeźdźców tak często, jak to możliwe, podczas 
wspólnych wyjazdów na imprezy jeździeckie 
organizowane na terenie całych Niemiec.
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Tommy Matthies (13), Joan Wecke (15), Paulina Krell       
i Isabel Maier – oto szczęśliwi zwycięzcy Eggersmann 
Junior Cup 2017. Jeszcze raz: Serdeczne gratulacje!

Nasz projekt wspierania utalentowanych juniorów 
i młodych jeźdźców ma już stałe miejsce na niemieckich 
zawodach skokowych. Zapoczątkowany został w 2012 roku 
i wieści o nim szybko rozeszły się wśród młodych 
skoczków. Obecnie Eggersmann Junior Cup odbywa się w 
całych Niemczech. Serie kwalifikacyjne rozgrywane są w 
różnych regionach poszczególnych krajów związkowych: 
Bawarii, Berlina-Brandenburgii, Turyngii, Nadrenii 
Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Saksonii, Saksonii-
Anhalt, Hamburga. Cztery finały w kategorii M odbywają się 
osobno w ramach dużych, międzynarodowych konkursów,   
a mianowicie: Munich Indoors, Partner Pferd w Lipsku, 
Deutsches Spring-und Dressur-Derby w Hamburgu jak i 
Paderborn Challenge. Gdzie indziej ma się okazję wziąć 
udział w jednym z wielkich wydarzeń i znaleźć się na 
ujeżdżalni strzemię  w strzemię obok swoich idoli, takich 
jak Ludger Beerbaum, Christian Ahlmann, Marcus Ehning, 
Marco Kutscher itd.? Dzięki Eggersmann Junior Cup to 
marzenie każdego roku staje się rzeczywistością. I tak 
na przykład podczas „Hamburger Derby” odbywa się na 
wstępie specjalny test rozgrzewkowy, aby przyzwyczaić 
młodych jeźdźców i ich konie do imponującej scenerii 
CSI ***** jeszcze przed rozpoczęciem właściwych 
zawodów . „Super”, „mega” czy „cool” – te wyrażenia 
często padają w rozmowach z młodymi finalistami. 
Przy okazji jednak juniorzy mają okazję zaprezentować się 
międzynarodowej publiczności, a także przyciągnąć uwagę 
trenerów.
„Dzieci, które kochają konie, to podstawa przyszłości 

sportów jeździeckich. Ten entuzjazm trzeba wspierać 
i podtrzymywać, dla dobra koni i sportu.” Właśnie tę 
filozofię od wielu lat reprezentują i ucieleśniają właściciele 
firmy: Heinrich i jego żona Sandra Eggersmann. 
Może się wydawać, że dla jednego z największych 
producentów pasz dla koni w Niemczech, a także w 
Europie, sponsorowanie turniejów sportowych jest 
rozwiązaniem najbardziej oczywistym. Gdyby jednak 
chodziło tylko o projekt marketingowy, to można by było 
wybrać „prostsze” sposoby promowania marki 
Eggersmann. Tydzień po  tygodniu jeździmy do różnych 
miejsc, w których odbywają się zawody, transportujemy 
i budujemy „przeszkody Eggersmann”, troszczymy się o 
przygotowanie imprezy, mamy stoisko informacyjne na 
miejscu itp.  Ogromny, ale bardzo opłacalny wysiłek. 
Opłacalny przez sam fakt, że ekipa „Eggersmann” 
doskonale zna potrzeby i obawy juniorów i młodych 
jeźdźców. Z tego powodu świadomie wybrano taki sposób 
wspierania, który napędzany jest pasją i ma 
długoterminowy charakter. Miłość do koni i entuzjazm do 
sportów jeździeckich są głęboko zakorzenione w rodzinie 
Eggersmann. Obok Henricha Eggersmanna i jego żony 
Sandry również czworo ich dzieci: Friederike, Hermine, 
Elisabeth i najmłodszy syn Heinrich aktywnie uprawiają 
sporty konne. Córka Friederike po powrocie ze Szkoły im. 
Księcia Homberg w Neustadt Dosse od razu zdobyła 
doskonałą piątą lokatę na Mistrzostwach Niemiec Młodych 
Jeźdźców w Akwizgranie. Przygotowania do pucharu 
Eggersmann Junior Cup w przyszłym roku już teraz idą 
pełną parą!

Więcej informacji na temat Eggersmann Junior Cup 
można znaleźć na naszej stronie internetowej lub na 
stronie www.engarde.de/projects.

Eggersmann Junior Cup – wspieranie i motywowanie 
młodych talentów
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Nasi partnerzy
Oprócz staranności na etapie opracowywania i produkcji naszych wyrobów, jedna rzecz jest dla nas szczególnie ważna: 
informacje zwrotne od naszych klientów. Ich doświadczenia wynikające z codziennego stosowania naszych produktów 
pomagają nam nieustannie optymalizować nasze pasze i suplementy, a tym samym zrobić kolejny krok naprzód. 
Zwracając się do wielu tysięcy jeźdźców, stadnin, sprzedawców i instytucji, chcielibyśmy wymienić tutaj kilku ich 
przedstawicieli, aby podziękować im za partnerstwo i zaufaną współpracę, które rozwinęły się na przestrzeni minionych 
lat!

Stacja ogierów Maas J. 
Hell w Klein Offen-seth
Ten tradycyjny zakład, który już 
od dziesięcioleci cieszy się 
uznaniem w Niemczech ze 
względu na hodowlę jak oraz 
dzierżawę ogierów , organizację

międzynarodowych turniejów i który do dziś uczestniczy z 
powodzeniem w turniejach do klasy S – głównie z własnymi 
ogierami, kierowany jest przez hamburskiego biznesmena 
Herbert Ulonska od początku 2011 r.  Nadal znajdziemy tu 
sprawdzone ogiery, do których od lat należą Calido oraz 
Acodetto.  Zostały one uzupełnione przez m.in. Canstakko, 
Lentini, Class de Luxe, Conditus, Ca-linello, Central Park, 
Lassergut Cash and Carry i Hym D‘Isigny. Herbert Ulonska 
kontynuuje idee Maas J. Hell w zarządzaniu stacją ogierów, 
która wywarła wpływ na prywatny rynek hodowlany w całym 
Szlezwiku-Holsztynie.
Choć w centrum uwagi są tutaj ogiery, oferta jest 
zróżnicowana: można znaleźć tutaj pełny zakres usług 
począwszy od chowu źrebiąt przez szkolenie koni 
skokowych, przygotowanie ogierów dla hodowców, aż po 
sprzedaż wyszkolonych koni. Szeroka i przemyślana gama 
produktów Eggersmann idealnie pasuje do tych 
różnorodnych obszarów zastosowań, dlatego też jest tu 
z powodzeniem stosowana od lat.

Jörg-Wilhelm Wegener
Kierownik aukcji

„Dzięki paszom firmy 
Eggersmann nasze konie są 
zawsze w dobrej formie. 
Stawiamy wysokie wymagania 
wobec jakości naszych koni 
aukcyjnych, ale także pasz, 
których używamy. Dlatego 
chętnie współpracujemy z 
firmą Eggersmann.”

Christin Krischke, Dworska Szkoła Jazdy 
Konnej w Bückeburgu
„W kwestii wyboru pasz dla ogierów należących do 
Dworskiej Szkoły Jazdy za wystarczająco dobre uznajemy 
tylko to, co najlepsze. Dlatego od wielu lat polegamy na 
produktach Eggersmann”

Kai Rüder
Wszechstronny jeździec - zdobył wiele medali na poziomie 
krajowym, federalnym i europejskim. Był jeźdźcem rezer-
wowym na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 
roku i brał udział w Igrzyskach Olimpijskich  w Sydney  w 

2000 roku oraz 
Światowych Igrzyskach 
Jeździeckich w Jerez de 
la Frontera w 2002 roku.
Odniósł również wiele 
zwycięstw w skokach 
przez przeszkody i 
zdobył lokaty nawet w 
najwyższych klasach. 
Kai Rüder także opiera 
się na produktach 
Eggersmann.

© R. Hogreve

Dr Holger Steinmann i Dr med. Malte Harland
Lekarze weterynarii specjalizujący się w koniach, 
właściciele, Klinika dla Koni w Mühlen

„Od kilku lat zaopatrujemy naszych pacjentów w różne 
rodzaje pasz firmy Eggersmann. Wysoka tolerancja 
i skuteczność tych produktów, doskonale uzupełniają 
nasze plany leczenia. Idealne partnerstwo na rzecz 
zdrowych koni! ”
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Holger Wulschner
uważany za najbardziej znanego skoczka nowych 
krajów związkowych. Mieszka w Passin pod 
Güstrow, jest żonaty i ma dwóch synów.

        „Ważnym czynnikiem, który pozwala  
optymalnie wykorzystać zdolności moich 

koni, jest prawidłowe karmienie. 
Produkty Eggersmann 

przekonały mnie pod względem 
jakości oraz składu i są ważnym 

elementem naszej codziennej, bardzo 
udanej pracy ”.

„Stosuję „Golden Power” u młodych, 
6-7-letnich koni skaczących w kategorii
M i S. Zapewnia koniom niezbędną
energię, nie powoduje nerwowości. Konie
są rześkie i chętne do wysiłku i nie męczą
się nawet podczas długiego weekendu
turniejowego.”
Marius Brinkmann
odnoszący sukcesy skoczek do kategorii S***, wraz z 
rodzicami prowadzi irmę w Lüdinghausen. Trenuje 
młode konie i wprowadza je w świat wielkiego sportu.

© ACP - Andreas Pantel

© ACP - Andreas Pantel

„Podaję paszę Eggersmann. Moje konie świetnie 

skaczą, a więc najwyraźniej wszystko robie dobrze – 

także w kwestii odżywiania”.

Gerhard Biendl
jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich 
uczestników wyścigów kłusaków, trener, wygrał 
m. in. dwukrotnie Niemieckie Derby.

Podaję pasze Eggersmann. 
Moje konie świetnie skaczą, 
a więc najwyraźniej wszystko 
robię dobrze- także w kwestii 
odżywiania"
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Na poniższej grafice 
prezentujemy listę 
najczęstszych problemów u 
koni w odniesieniu do pasz 
naszej produkcji. Podane 
symbole pojawiają się w 
czytelny sposób w całym 
katalogu, pomagając dobrać 
odpowiednią paszę. 

Nerwowość, stres

Strona 18: EMH Kräuter Müsli
Strona 21: Frucht Müsli
Strona 25: EMH Classic Müsli
Strona 31: EMH Senior Müsli
Strona 32: EMH Heu Cubes
Strona 35:  EMH Struktur 

Equichamp
Strona 51: Golden Mineral
Strona 58: PROFI Magnesium
Strona 59: EMH Direkt

> ograniczenie czynników
stresogennych, stopniowa
adaptacja

Obgryzanie drewna lub 
jedzenie ziemi 

Nadmiar białka w 
diecie

Strona 32: EMH Heu Cubes
Strona 38: Struktur Mix
Strona 44: Osteomin
Strona 48:  Mineral Leckstein
Strona 49:   Mineral Bricks/ 

Min. Bricks Knoblauch
Strona 50:  Kräutermineral 

getreidefrei
Strona 51: Horse Vital Plus

Golden Mineral
Strona 59: EMH Direkt

> więcej paszy objętościowej,
uzupełnienie niedoborów
mineralnych, zapewnienie
zajęcia w boksie i na padoku

Strona 17: EMH Cool Müsli
Strona 18: EMH Kräuter Müsli
Strona 19: EMH F-Müsli
Strona 20: Natur Müsli
Strona 21: Frucht Müsli
Strona 22:  Horse + 

Pony Vollkorn Pellets
Strona 23:  Kombi Pellets
Strona 32: EMH Heu Cubes
Strona 35:  EMH Struktur 

Equichamp
Strona 38:  Struktur Mix

> dobór odpowiedniej dawki
żywieniowej

Zwiększenie 
wydajności
Strona 25: EMH Classic Müsli
Strona 26:  EMH High Energy 

Müsli
Strona 27: EMH Golden Power
Strona 28:  Green Power 

getreidefrei
Strona 29: Energie Pellets
Strona 31: EMH Senior Müsli
Strona 35:  EMH Struktur 

Equichamp
Strona 46:  Mariendistel Öl
Strona 47:  Walzhafer 

Gersteflocken 
Maisflocken

Strona 53: PROFI Aminoral
Strona 55:  PROFI Elektrolyte
Strona 58:  PROFI Vitamin 

E+Selen

Problemy układu 
oddechowego i alergie
Strona 18: EMH Kräuter Müsli
Strona 20: Natur Müsli
Strona 25: EMH Classic Müsli
Strona 31: EMH Senior Müsli
Strona 32: EMH Heu Cubes
Strona 35:   EMH Struktur 

Equichamp
Strona 37:  Derma Vital Cubes
Strona 46:  Mariendistelöl
Strona 57: PROFI Kräuter Pellets
Strona 59: EMH Direkt
Strona 61: E VET respirOforte

> zmiana ściółki w boksie na
niepylącą, chów
wolnowybiegowy, stajnia
angielska, opieka
weterynaryjna, odpowiednio
dobrana suplementacja

Rozwiązania problemów
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Konie otyłe

Hodowla 

Konie z niedowagą Problemy z układem 
pokarmowych

Problemy ze 
ścięgnami i kopytami

Skłonność do 
ochwatu 

Strona 17: EMH Cool Müsli
Strona 19: EMH F-Müsli
Strona 21: Frucht Müsli
Strona 22:  Horse+Pony Vollkorn 

Pellets
Strona 23: Kombi Pellets
Strona 32: EMH Heu Cubes
Strona 34: Struktur getreidefrei
Strona 36: ReVital Cubes
Strona 38: Struktur Mix
Strona 59: EMH Direkt

> dobór odpowiedniej dawki
żywieniowej, zwiększenie
ilości ruchu

Strona 41: EMH Zucht Müsli
Strona 42: Fohlenstarter Pellets
Strona 43:  Zucht Pellets
Strona 44:  Osteomin
Strona 45: Rosse Kur
Strona 46: Mariendistel Öl
Strona 48:  Osteomin Leckmasse
Strona 51: Horse Vital Plus
Strona 53: PROFI Aminoral

> opieka weterynaryjna,
prawidłowa suplementacja

Strona 20: Natur Müsli
Strona 25: EMH Classic Müsli
Strona 29: Energie Pellets
Strona 31: EMH Senior Müsli
Strona 32: EMH Heu Cubes
Strona 35:   EMH Struktur 

Equichamp
Strona 46: Mariendistel Öl
Strona 47: Gersteflocken 

Maisflocken
Strona 59: EMH Direkt
Strona 61: E VET heparOforte

> Stały dostęp do paszy
objętościowej, kontrola
stomatologiczna, odroba-  

 czanie, dobór odpowiedniej 
dawki żywieniowej, 
diagnostyka weterynaryjna

Strona 20: Natur Müsli
Strona 32: EMH Heu Cubes
Strona 33: EMH Mash
Strona 35:   EMH Struktur 

Equichamp
Strona 38: Struktur Mix
Strona 54: PROFI Darm Fit
Strona 59: EMH Direkt 
Strona 60: E VET mucOfit 

E VET mucOstat

>  pasza o większej zawartości
włókna, dobra jakość paszy,
stopniowa zmiana paszy,
karmienie minimum 3-4 razy
dziennie, diagnostyka we-
terynaryjna, dodatkowa su-
plementacja wspomagająca
układ trawienny

Nabudowa prawidłowej 
masy mięśniowej
Strona 26:  EMH High Energy 

Müsli
Strona 27:  EMH Golden Power
Strona 28:  Green Power 

getreidefrei
Strona 29: Energie Pellets
Strona 35:   EMH Struktur 

Equichamp
Strona 53: PROFI Aminoral
Strona 58: PROFI Magnesium

PROFI Vitamin 
E+Selen

> prawidłowo dobrany trening,
chłodzenie po wysiłku

Słaba kondycja skóry 
i sierści
Strona 25: EMH Classic Müsli 
Strona 31: EMH Senior Müsli
Strona 37: Derma Vital Cubes
Strona 46: Mariendistel Öl
Strona 49:  Mineral Bricks/ 

Min. Bricks Knoblauch
Strona 50:  Kräutermineral 

getreidefrei
Strona 51: Horse Vital Plus

Golden Mineral
Strona 53: PROFI Aminoral
Strona 54: PROFI Biotin Plus
Strona 56: PROFI Haut Kur
Strona 57: PROFI Knoblauch Plus
Strona 59: EMH Direkt

> odrobaczanie, kontrola
ilości białka w diecie, diag-  

 nostyka dermatologiczna

Wzmocnienie kości

Strona 46: Osteomin
Strona 50: Osteomin 

Leckmasse
Strona 51:  Mineral Bricks/ 

Min. Bricks 
Knoblauch

Strona 52:  Kräutermineral 
getreidefrei

Strona 53: Horse Vital Plus
Golden Mineral

Strona 54:  PROFI Biotin Plus
Strona 56: PROFI Gelenk Aktiv
> opieka kowalska i

weterynaryjna,
suplementacja

Strona 28: Green Power 
getreidefrei

Strona 34: Struktur getreidefrei
Strona 36: ReVital Cubes
Strona 50:  Kräutermineral 

getreidefrei
Strona 61: E VET heparOforte

> stopniowa zmiana paszy,
dieta nisko lub bezzbożowa,
ograniczenie węglowodanów
niestrukturalnych, zapew-   
nienie zróżnicowanego
podłoża, opieka kowalska
i weterynaryjna
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ENERGIA

NATURALNA
RÓWNOWAGA

ODPORNOŚĆ

DOBRE 
SAMOPOCZUCIE

WITALNOŚĆ

Prawidłowe żywienie odgrywa kluczową rolę w zdrowiu i motywacji Twojego konia. 
Firma Eggersmann osiąga bardzo dobre rezultaty w tej dziedzinie dzięki EMH 
(Eggersmann MikroHerbs). EMH to ekstrakt z ziół o wysokiej skuteczności, 
sfermentowany dzięki naturalnym mikroorganizmom obecnym we florze, który 
w naturalny sposób wspiera procesy metaboliczne i wzmacnia układ 
odpornościowy.odpornościowy.

BALANS

EM
H
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Dawniej konie, jako zwierzęta stepowe, powoli 
przemieszczały się po jałowych pastwiskach 
i nawet przez 18 godzin dziennie spożywały 
niewielkie ilości pokarmu strukturalnego, jak 
np. trawy, liście, kora drzew, a także zioła. 
Dzisiaj, po tysiącach lat udomowienia i w 
skraj-nie odmiennych warunkach życia, 
codzienna opieka nad końmi stanowi 
wyzwanie nowego rodzaju.

Wymagania stawiane koniom sportowym 
i  rekreacyjnym są zupełnie inne niż wymagania 
wobec zwierząt swobodnie wypasanych. Należy 
to wziąć pod uwagę przy planowaniu żywienia.

         Trawienie konia to bardzo wrażliwy obszar. 
W wyniku rozmaitych zaburzeń równowagi

 w postaci niedoborów i nadmiarów, 
a także wpływów środowiska 

powstają deficyty żywieniowe które 
mogą mieć 

długofalowe skutki 
nawet na poziomie 

metabolicznym. 
Doskonale sprawdzają 

się tutaj produkty
EMH marki Eggersmann, 

dzięki zastosowanym
w nich wybranym 
mikroorganizmom.

EMH to ekstrakt z ziół o wysokiej skuteczności, 
sfermentowany dzięki mikroorganizmom 
obecnym we florze, który w naturalny sposób 
wspie-ra procesy metaboliczne konia. Stymulacja 
układu odpornościowego skutkuje między innymi 
lepszym wykorzystaniem paszy, a to oznacza, że 
nie tylko poprawia się ogólny stan zdrowia konia, 
ale i maleje konieczność suplementacji paszy 
nawet o 20%.

Mikroorganizmy występują we wszystkich 
obszarach życia, zapewniając równowagę.        
W organizmie ludzkim i zwierzęcym osiedlają się 
najchętniej w jelicie, gdzie wspierają procesy 
trawienne i budują odporność. Warto wiedzieć, 
że w jelicie znajduje się około 80 procent 
komórek odpornościowych. Dlatego też zdrowie 
jelit ma kluczowe znaczenie dla układu 
odpornościowego. Właśnie z tego powodu 
fermentowane mikrobiologicznie ekstrakty 
roślinne budzą coraz większe zainteresowanie 
właścicieli koni. Zwłaszcza kwasy mlekowe        
i drożdże mają pozytywny wpływ na różne 
procesy przebiegające u zwierząt i udowodniły tę 
cechę w licznych testach praktycznych. 
Pozytywne działanie preparatów probiotycznych 
znane jest także z diety człowieka.

Bazując na tej wiedzy Eggersmann rozpoczął w 
marcu 2009 r. badania z udziałem koni 
wybranych klientów, które trwały przez okres 6 
miesięcy. Badania te przyniosły wyłącznie 
pozytywne wyniki. W stadninach wybrano konie 
znajdujące się w najgorszym stanie, aby 
następnie porównać je z innymi końmi z grupy 
kontrolnej.
Pierwsze efekty ujawniły się już po około 
czterech tygodniach w postaci lepszej kondycji 
skóry i lśniącej sierści. Ogólnie rzecz biorąc, 
zmniejszyła się podatność zwierząt na stres, a 
zwiększył się poziom energii. Wszyscy znamy 
powiedzenie: w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Dotyczy to również naszych koni.

Szczegółowe informacje na temat oferty 
produktów EMH można znaleźć w niniejszym 
katalogu. Oceny naszych klientów dotyczące 
produktów EMH marki Eggersmann znajdą 
Państwo w Internecie pod adresem 
www.eggersmann.pl 

Pasza EMH firmy Eggersmann:

Mali pomocnicy – duży efekt!

EM
H
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Nasze pasze bezzbożowe

Specjalistyczna pasza bezzbożowa ma zapewnić 
koniom zdrowe pożywienie, zapobiegać 
nadwadze i wspierać metabolizm.
Low Carb to określenie oznaczające paszę treściwą: pasza ta zawiera 
mało (low) lekkostrawnych węglowodanów (carb), takich jak cukier i 
skrobia. W różnych chorobach, takich jak miopatia ze spichrzaniem 
polisacharydów (PSSM), zespół Cushinga, EMS (zespół metaboliczny 
koni) lub ochwat, potrzebna jest specjalna dieta o zmniejszonej 
zawartości skrobi i cukru. Przyczynami tego rodzaju chorób są 
zaburzenia metaboliczne o różnym stopniu nasilenia. W dużej mierze 
są one spowodowane nadpodażą węglowodanów ze zbóż i związaną 
z tym nadwagą koni. W ramach profilaktyki i rehabilitacji wyżej 
wymienionych chorób lub ich następstw eksperci zalecają oprócz 
codziennej dostatecznej dawki ruchu także paszę o możliwie 
najmniejszej zawartości skrobi i cukru, by odciążyć metabolizm. Co 
więcej, produkty te dostarczają mniej energii niż te zawierające 
skrobię, a więc pasze zbożowe. Są zatem odpowiednie również do 
celowej redukcji masy ciała koni z nadwagą. Zmniejszając masę ciała, 
można także zminimalizować choroby metaboliczne.

Czy zboża ogólnie są szkodliwe i czy każdy koń 
powinien być karmiony bezzbożowo?
Odpowiedź  brzmi:   NIE!    Decydującym czynnikiem w paszy 
energetycznej jest ilość. Do karmienia konia należy podchodzić ze 
zdrowym rozsądkiem i zwracać uwagę na naturalne potrzeby 
zwierzęcia. 
Naczelna zasada to dostateczna porcja paszy objętościowej – siano to 
podstawa! Idealnie jest, gdy koń otrzymuje go tak dużo, że jest stale 
zajęty jedzeniem i nie ma długich przerw w jedzeniu. Żelazna reguła to 
co najmniej 1,5 kg, a jeszcze lepiej 2 kg paszy objętościowej na 100 
kg żywej masy ciała dziennie. Ta ilość u wielu koni jest już w stanie 
prawie pokryć ich całkowite zapotrzebowanie na energię. Jeśli koń 
potrzebuje dodatkowo skoncentrowanego pokarmu, rację zboża 
należy indywidualnie dostosować do danego konia i jego wydatku 
energetycznego. 
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EMH Struktur Getreidefrei 
(Pasza strukturalna bezzbożowa)
Zalety w skrócie:
• obniżona	zawartość	skrobi	i	cukru
• idealny	dla	koni	z	zaburzeniami	metabolicznymi	jako	jedyna
pasza	treściwa

• wysoki	poziom	włókna	zwiększa	żucie	i	wytwarzanie	śliny,
poprawiając	w	ten	sposób	środowisko	żołądkowo-jelitowe

• mniejsza	ilość	paszy	treściwej,	ale	jednocześnie	o	lepszej	strawności
i	wyższym	poziomie	energii,	co	w	połączeniu	z	wystarczającą	ilością
paszy	objętościowej	chroni	niewielki,	wrażliwy	żołądek	konia	i	cały
układ	trawienny	przystosowany	do	paszy	bogatej	we	włókno

• zawiera	roślinne	kwasy	tłuszczowe	wysokiej	jakości

ReVital Cubes
Zalety w skrócie:
• bardziej	efektywne	pozyskiwanie	energii	z	otrębów	ryżowych
• niepowstawanie		nadmiaru	skrobi	w	jelicie	grubym
• znaczne	zmniejszenie	ilości	paszy
• niska	zawartość	białka
• optymalna	zawartość	witamin	i	minerałów
• harmonizacja	procesów	metabolicznych	dzięki	specjalnie
dobranej	recepturze	ziołowej

Green Power Getreidefrei 
(Pasza bezzbożowa)
Zalety w skrócie:
• obniżona	zawartość	skrobi	i	cukru
• zwiększona	podaż	energii
• wysoka	zawartość	składników	strukturalnych	zwiększa	intensywność
żucia	i	wytwarzanie	śliny	oraz	poprawia	środowisko
żołądkowo-jelitowe

• może	wspomagać	budowę	mięśni
• bogata	w	wielonienasycone	kwasy	tłuszczowe	omega-3	i	omega-6

Kräutermineral Getreidefrei 
(Ziołowa mieszanka mineralna, bezzbożowa)
Zalety w skrócie:
• obniżona	zawartość	skrobi	i	cukru
• odpowiednia	dla	alergików
• mieszanka	wyselekcjonowanych	ziół
• z	niezbędnymi	aminokwasami	lizyną	i	metioniną
• organicznie	związane	pierwiastki	śladowe
• w	praktycznym	rozmiarze	13	mm	-	można	podawać
z	ręki	i	w	żłobie

Lecker Bricks Getreidefrei 
(Smakołyki bezzbożowe)
Doskonała	nagroda	dla	koni	o	wrażliwym	metabolizmie!
Bezzbożowe Lecker Bricks zawierają mało skrobi i cukru i są idealne 
dla koni, które mają skłonność do chorób metabolicznych. Lecker 
Bricks getreidefrei są zalecane jako alternatywa dla tradycyjnych 
smakołyków. Ze względu na niską wartość energetyczną są również 
zalecane dla koni, które nie powinny wraz z nagrodą otrzymywać 
dodatkowych kalorii.

Szczegółowe	
informacje	w	katalogu	

na	stronie	34

Szczegółowe	
informacje	w	katalogu	

na	stronie	36

Szczegółowe	
informacje	w	katalogu	

na stronie 28

Szczegółowe	
informacje	w	katalogu	

na stronie 50
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Jako partner człowieka w 
aktywności rekreacyjnej koń nie 
musi osiągać szczytowych 
wyników. Zwłaszcza łatwe w 
karmieniu kuce i wytrzymałe rasy 
koni powinny otrzymywać paszę 
z umiarem, dlatego konieczne 
jest indywidualne dostosowanie 
żywienia. Idealna jest pasza 
zbilansowana, niezbyt bogata w 
białko i energię! Nasze produkty 
w odpowiednio dobranej dawce 
są optymalnie dostosowane do 
potrzeb .
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EMH Cool Musli  

Niskoenergetyczne musli dla koni w lekkiej 
pracy lub niepracujących, wzbogacona o EMH 
- Eggersmann MikroHerbs.

EMH Cool Musli to bezowsowa mieszanka bazująca 
na zbożach poddanych obróbce hydrotermicznej, 
dostarczających Twojemu koniowi wszystkich ważnych 
składników odżywczych, witamin i minerałów (w tym 
pierwiastków śladowych), których potrzebuje. Dzięki 
zredukowanemu poziomowi białka i dodatkowi EMH, 
układ pokarmowy nie jest nadmiernie obciążony, 
a poprzez poprawę równowagi flory jelitowej procesy 
trawienne są aktywnie wspierane. Niski poziom wolno 
uwalnianej energii sprawia, że EMH Cool Musli jest 
idealne dla koni i kucyków w lekkiej pracy lub 
rekonwalescentów oraz dla koni nadpobudliwych - 
zarówno jako pasza podstawowa, jak  i dodatek do zbóż. 
EMH Cool Musli, z doskonale zbilansowanymi 
składnikami odżywczymi oraz minerałami, dostarcza 
Twojemu koniowi wszystkiego czego potrzebuje, 
wspierając jednocześnie wszystkie procesy 
metaboliczne. 

Zalety w skrócie:
• dostarcza niezbędnych składników odżywczych,

minerałów, witamin
• zredukowany poziom białka i dodatek EMH
• aktywnie wspiera procesy trawienne
• odciąża układ pokarmowy
• umożliwia zachowanie „spokojnej głowy” dzięki

niskiemu poziomowi energii
• możne być stosowana jako pasza podstawowa

lub jako dodatek

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 8,50 % 
tłuszcz surowy 2,50 % 
włókno surowe 9,50 % 
popiół surowy 10,90 % 

wapń 1,90 % 
fosfor 0,45 % 
sód 0,80 % 
magnez 0,20 %

Zalecane dawkowanie:

Przy lekkiej pracy: 200 g musli na 100 kg masy ciała 
dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu 
zalecamy stosowanie dodatkowych suplementów 
mineralnych. *EMH, wchodzący w skład tego smacznego 
musli, jest ekstraktem ze specjalnie wybranych, wysoce 
skutecznych ziół sfermentowanych przez mikroorganizmy, 
o pozytywnym, potwierdzonym badaniami wpływie na 
żywienie koni.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  22.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 1.500,00 I.E. 
witamina E (3a700) 195,00 mg 
witamina B1  (3a821) 3,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 3,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 2,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 30,00 mcg 
niacyna (3a314) 30,00 mg
pantotenian wapnia 20,00 mg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 400,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 100,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 130,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 265,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 39,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,80 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,40 mg 
biotyna (3a880) 180,00 mcg 
krzemionka (E 551c) 600 mg

Skład:

jęczmień płatkowany 27,7 %, kukurydza płatkowana 22,7 %, otręby owsiane 
17,3 %, mączka z lucerny 8,5 %, melasa 5,1 %, melasa z trzciny cukrowej 
4,7 %, węglan wapnia 3,2 %, chlorek sodu 2,1 %, kukurydza 2,1 %, wytłoki 
owocowe 1,2 %, fosforan dwuwapniowy 0,9 %, mikrobiologicznie 
sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) 0,6 %

musli

20 kg worek

17
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skrobia  34,6 % cukier  3,8 %

ENERGIA 10,0 MJ/kg 



EMH Kräuter Musli    

          

Wspaniałe ziołowe musli wzbogacone o EMH 
dla zdrowia i doskonałego samopoczucia. 
EMH to sfermentowany przez mikroorganizmy ekstrakt 
wysoce efektywnych ziół, którego skuteczność 
i pozytywny wpływ na zdrowie koni został 
udowodniony. Dzięki uwzględnieniu go w składzie, 
składniki pokarmowe paszy są wyjątkowo łatwo strawne 
i przyswajalne, a flora bakteryjna jelit jest doskonale 
wspierana  wszystko to jest solidną podstawą dla 
skutecznego działania układu immunologicznego.

EMH Krauter Musli to bezowsowa, wyjątkowo 
uniwersalna pasza dla koni na wszystkich poziomach 
pracy. Z uwagi na zawartość ziół, doskonale sprawdza 
się u koni z tendencją do problemów oddechowych czy 
alergii na kurz oraz dla koni nerwowych lub 
odznaczających się słabym apetytem. Rewitalizująca 
moc ziół i ich holistyczny wpływ na całe ciało nie jest 
tajemnicą, dlatego właśnie EMH Krauter Musli skutecznie 
przyczynia się do stałego dobrego samopoczucia 
Twojego konia . 

Zalety w skrócie:
• zwiększona przyswajalność substancji aktywnych

dzięki dodatkowi EMH
• pomocna przy problemach oddechowych
• wysoka zawartość witamin i pierwiastków

śladowych
• odpowiednia dla koni z alergiami, nerwowych

i wybrednych
• optymalna ilość składników odżywczych

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 8,90 % 
tłuszcz surowy 2,30 % 
włókno surowe 8,00 % 
popiół surowy 8,90 % 

wapń 1,70 % 
fosfor 0,50 % 
sód 0,40 % 
magnez 0,20 %

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  25.000 I.E. 
witamina D3 (3a671) 1.500 I.E. 
witamina E (3a700) 300,00 mg 
witamina C (3a312) 60,00 mg 
witamina B1  (3a821) 2,90 mg 
witamina B2 - ryboflawina 3,90 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 2,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 30,00 mcg 
niacyna (3a314) 30,00 mg 
pantotenian wapnia 20,00 mg 
biotyna (3a880) 596,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 100,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 50,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 80,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 120,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 18,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,40 mg
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,00 mg

Skład:

jęczmień płatkowany 30,3 %, kukurydza płatkowana 24,8 %, otręby owsiane 
9,3 %, melasa z trzciny cukrowej 4,9 %, sieczka z lucerny 3,3 %, otręby ps-
zenne 3,0 %, mączka z lucerny 3,0 %, węglan wapnia 2,9 %, melasa 2,8 %, 
kukurydza ekspandowana 2,5 %, jęczmień ekspandowany 1,9 %, kukurydza 
1,8 %, chleb świętojański kruszony 1,6 %, fosforan dwuwapniowy 1,3 %, mar-
chew suszona 0,9 %, jęczmień 0,9 %, chlorek sodu 0,9 %, wytłoki owocowe 
0,8 %, mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) 0,6 %, 
pietruszka (łodyga) 0,5 %, rozmaryn 0,3 %, liść pokrzywy 0,2 %, tlenek ma-
gnezu 0,2 %, bazylia 0,2 %, kolendra 0,2 %, mięta pieprzowa 0,2 %, burak 
czerwony suszone 0,1 %, czosnek 0,1 %

Zalecane dawkowanie:

Przy lekkiej i średniej pracy: 250 – 500 g na 100 kg masy 
ciała dziennie. 
Przy karmieniu mniejszymi ilościami zalecamy stosowanie 
dodatkowych suplementów mineralnych. 

musli

20 kg worek
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ENERGIA  10,4 MJ/kg

skrobia 38,3 % cukier 4,2 %



EMH F-Musli  

musli

30 kg worek

  

EMH F-Musli z hydrotermicznie rozszerzonymi 
płatkami zbóż jest kompletną paszą treściwą 
dla Twojego konia i doskonałym uzupełnieniem 
pasz objętościowych.

EMH F Müsli  to wyjątkowo ekonomiczne (opakowanie 
30 kg), smaczne, bezowsowe musli bazujące na 
poddanych obróbce hydrotermicznej ziarnach kukurydzy 
i jęczmienia. Pasza o obniżonej zawartości białka. 
Zastosowanie jako kompletnej paszy w dużych stajniach 
wykazało, konie w wysokim stopniu wykorzystują 
składniki pokarmowe w niej zawarte. Po dodaniu EMH 
układ trawienny jest odciążony i wspomagany, co            
z czasem i przy dalszym użytkowaniu pozwala na 
zmniejszenie ilości zadawanej paszy. Udowodniono, że 
EMH F Musli nadaje się dla koni wszystkich ras i we 
wszystkich rodzajach pracy, jeśli jest karmiony w 
odpowiednich ilościach. Ze względu na optymalny 
poziom witamin, minerałów i pierwiastków śladowych jest 
również idealny do stosowania w sytuacjach, w których 
koń w dziennej dawce potrzebuje dużych ilości paszy.

Zalety w skrócie:
• obniżona zawartość białka
• bez owsa
• pełna skoncentrowana pasza
• zrównoważone i smaczne
• poddane obróbce hydrotermicznej płatki zbożowe

Z uwagi na niewielki dodatek melasy F-Müsli nie jest 
lepkie i z łatwością można je przesypać do dużych 
pojemników, takich jak silosy czy big bagi, dlatego jest 
chętnie stosowane jako kompletna pasza w dużych 
stajniach. 

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 9,70 %
tłuszcz surowy 3,40 % 
włókno surowe 8,00 % 
popiół surowy 5,40 % 

wapń 0,70 % 
fosfor 0,35 % 
sód 0,20 % 
magnez 0,15 %

Zalecane dawkowanie:
Przy lekkiej i średniej pracy: 400 – 600 g musli na 100 kg 
masy ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami 
musli zalecamy stosowanie dodatkowych suplementów 
mineralnych. *EMH, wchodzący w skład tego smacznego 
musli, jest ekstraktem ze specjalnie wybranych, wysoce 
skutecznych ziół sfermentowanych przez mikroorganizmy,  
o pozytywnym, potwierdzonym badaniami wpływie na 
żywienie koni. 

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  12.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 800,00 I.E. 
witamina E (3a700) 100,00 mg 
witamina B1  (3a821) 1,20 mg 
witamina B2 - ryboflawina 1,60 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 0,80 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 12,00 mcg 
niacyna (3a314) 12,00 mg 
patotenian wapnia 8,00 mg 
kwas foliowy (3a316) 1,20 mg 
chlorek choliny (3a890) 40,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 16,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 26,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 40,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 6,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,15 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,30 mg 
witamina C (3a312) 24,00 mg 
biotyna (3a880) 240,00 mcg

Skład:

jęczmień płatkowany 30,7 %, kukurydza płatkowana 25,1 %, otręby owsiane 
15,7 %, otręby pszenne 10,0 %, melasa z trzciny cukrowej 6,3 %, melasa 4,0 
%, mączka z lucerny 3,0 %, jęczmień 1,6 %, węglan wapnia 1,0 %, kukurydza 
0,8 %, mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) 0,6 %, chlo-
rek sodu 0,3 %, olej z ostropestu plamistego 0,3 %
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ENERGIA 10,5 MJ/kg

skrobia 37,4 % cukier 4,2 %



Natur Musli  

Wszechstronne, smaczne musli wolne od 
syntetycznych aromatów i konserwantów, bez 
owsa i żadnych wzbogacanych melasą 
płatków - dokładnie tak, jak zaplanowała 
natura.
Jest to mieszanka o zredukowanej zawartości białka  o 
średnim poziomie energii - dlatego jest efektywną paszą 
dla        wszystkich koni od lekkiej do średniej pracy. Zboża 
poddane obróbce hydrotermicznej, olej z ostropestu 
plamistego, witaminy i minerały, jak również siano z 
lucerny są gwarantem wysoko wartościowej diety bez 
przeciążania układu pokarmowego. Dzięki obróbce 
termicznej zbóż strukturalnej formie paszy, mieszanka 
skutecznie stymuluje żucie i produkcję śliny, a jej 
trawienie jest zoptymalizowane. Ponadto prawidłowa flora 
jelitowa pozostaje nienaruszona, a nadprodukcja kwasu 
solnego jest hamowana. Natur Musli sprawia, że ułożenie 
diety dla koni alergicznych, z problemami oddechowymi 
lub skórnymi staje się dużo łatwiejsze. Również konie, 
które są wybredne bardzo chętnie przyjmują tę 
mieszankę. Doskonale sprawdza się ona w żywieniu koni 
zarówno sportowych, jak i rekreacyjnych. Natur Musli 
zapewnia prawidłowy stosunek wapnia do fosforu oraz 
optymalny stosunek energii do białka. Wszystkie zawarte 
składniki odżywcze są optymalnie dostępne.

Zalety w skrócie:

• brak melasowanych płatków
• jako pasza bogata we włókno sprzyja żuciu

i wytwarzaniu śliny
• zapobiega nadkwasocie
• zrównoważony stosunek białka do energii
• dla koni podatnych na alergie

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe      9,60 % 
tłuszcz surowy      4,40 % 
włókno surowe      6,20 % 
popiół surowy      4,60 % 

wapń 0,70 % 
fosfor 0,40 % 
sód 0,20 % 
magnez 0,20 %

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  17.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 1.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 200,00 mg 
witamina C (3a312) 41,00 mg 
witamina B1  (3a821) 2,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 3,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 1,50 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 20,00 mcg 
niacyna (3a314) 20,00 mg 
pantotenian wapnia 14,00 mg 
biotyna (3a880) 405,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 2,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 68,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 28,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 45,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 70,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 12,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,25 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,50 mg 
krzemionka (E 551c) 278,00 mg

Skład:

jęczmień płatkowany 40,9 %, kukurydza płatkowana 33,5 %, kukurydza ek-
spandowana 4,0 %, sieczka z lucerny 3,1 %, otręby owsiane 2,7 %, mar-
chew suszona 2,5 %, groch (płatkowany) 2,0 %, olej z ostropestu plamistego 
2,0 %, chleb świętojański kruszony 1,9 %, otręby pszenne 1,8 %, mączka z 
lucerny 1,4 %, melasa 1,0 %, węglan wapnia 1,0 %, fosforan dwuwapniowy 
0,6 %, chlorek sodu 0,3 %, kukurydza 0,2 %, wytłoki owocowe 0,1 %, 
jęczmień 0,1 %, tlenek magnezu 0,1 %

Zalecane dawkowanie:

Przy lekkiej i średniej  pracy: 300-400 g musli na 100 kg masy 
ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu 
zalecamy stosowanie dodatkowych suplementów 
mineralnych.

musli

20 kg worek
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Frucht Musli  

musli

20 kg worek

            

 

Eggersmann Frucht Musli to 
bezowsowe, przepyszne owocowe musli o 
niskim poziomie białka i energii, z płatkami 
zbóż poddanymi obróbce hydrotermicznej, 
jabłkami, marchwią i burakiem ćwikłowym.
Dzięki dużemu udziałowi wybranych wytłoków z owoców, 
jest wyjątkowo smaczne - doskonale sprawdza się więc 
w przypadku wybrednych koni. Marchew i burak 
ćwikłowy zapewniają organizmowi wartościowe, 
naturalne  witaminy, minerały i mikroelementy, 
pobudzając przy tym układ immunologiczny i 
poprawiając apetyt. Wytłoki jabłkowe i lucerna świetnie 
pobudzają trawienie i wspierają metabolizm. 
Wyselekcjonowane i różnorodne komponenty gwarantują 
powolne pobieranie pokarmu, dzięki czemu składniki 
odżywcze są lepiej przyswajane.  Kompozycja 
węglowodanów, specjalnie dobranych dla potrzeb 
trawiennych koni, zapewnia odpowiednie, stałe i 
kompletne wykorzystanie dostępnej energii oraz 
składników odżywczych. Frucht Musli sprawdzi się zatem 
dla wszystkich kucyków i koni, od lekkiej do średniej 
pracy, które powinny mieć bezowsową, naprawdę 
zrównoważoną  naturalną dietę.

Zalety w skrócie:
• wyjątkowo niska zawartość białka i niski

poziom energii•
•

•

wysoka zawartość wybranych wytłoków
owocowych
szczególnie smaczny - dlatego bardzo
odpowiedni do karmienia wybrednych koni
z cennymi, naturalnymi minerałami,
pierwiastkami śladowymi i witaminami

• odpowiedni dla wszystkich koni rekreacyjnych
i sportowych

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 8,50 % 
tłuszcz surowy 2,80 % 
włókno surowe 10,00 % 
popiół surowy 7,00 % 

wapń 1,20 % 
fosfor 0,40 % 
sód 0,20 % 
magnez 0,20 %

Zalecane dawkowanie:

Lekka praca: 200-300 musli na 100 kg masy ciała dziennie. 
Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu zalecamy  
stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  15.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 900,00 I.E. 
witamina E (3a700) 200,00 mg 
witamina C (3a312) 35,00 mg 
witamina B1  (3a821) 2,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 2,50 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 1,20 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 20,00 mcg 
niacyna (3a314) 20,00 mg 
pantotenian wapnia 12,00 mg 
biotyna (3a880) 360,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 2,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 60,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 50,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 80,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 125,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 20,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,45 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,00 mg 
krzemionka (E 551c) 500,00 mg

Skład:

jęczmień płatkowany 31,2 %, kukurydza płatkowana 23,9 %, wytłoki owocowe 
19,7 %, lucerna 4,2 %, otręby owsiane 3,2 %, melasa z trzciny cukrowej 3,1 %, 
suszona marchew 2,9 %, otręby pszenne 2,7 %, węglan wapnia 2,1 %, mączka 
z lucerny 2,0 %, suszone wytłoki marchwiowe 1,4 %, melasa 1,3 %, fosforan 
dwu-wapniowy 0,8 %, chlorek sodu 0,5 %, kukurydza 0,2 %, tlenek magnezu 0,2 
%

21

Dostępne w 
Big Bagu! K

O
N

IE
 

R
EK

R
EA

C
YJ

N
E

skrobia 32,7 % cukier 6,1 %
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Horse & Pony Vollkorn Pellets 

Konie i kucyki, które nie pracują lub są tylko 
lekkiej pracy, potrzebują wszechstronnej, 
jednocześnie naturalnej i smacznej diety. 

Horse & Pony Vollkorn Pellets (granulat z całego ziarna) 
jest bogatą we włókno, łatwą w skarmianiu mieszanką 
dla koni, które są utrzymywane w systemie 
pastwiskowym  w stajni, ale potrzebują tylko 
niskobiałkowej "dodatkowej" paszy. Może być zarówno 
dodatkiem do paszy treściwej jak i uzupełnieniem 
siana / sianokiszonki albo słomy, dostarcza wszystkich 
podstawowych witamin, minerałów i mikroelementów. 
Horse & Pony Vollkorn Pellets z gniecionymi, 
poddanymi obróbce hydrotermicznej zbożami umożliwia 
kompletne żywienie przy użyciu tylko jednego produktu.

Zalety w skrócie:
• bez owsa
• zredukowana ilość białka
• niski poziom energetyczny
• smaczna i w pełni zbilansowana
• bogata w włókno
• może być skarmiana pełnoporcjowo

Skład analityczny i zawartość:
białko surowe 10,20 % 
tłuszcz surowy 3,50 % 
włókno surowe 14,50 % 
popiół surowy 10,00 % 

wapń 1,60 % 
fosfor 0,50 % 
sód 0,35 % 
magnez 0,25 %

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  15.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 1.000,00 I.E.  
witamina E (3a700) 125,00 mg 
witamina C (3a312) 30,00 mg 
witamina B1  (3a821) 1,50 mg 
witamina B2 - ryboflawina 2,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 1,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 15,00 mcg 
niacyna (3a314) 15,00 mg 
pantotenian wapnia 10,00 mg 
biotyna (3a880) 300,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 1,50 mg 
chlorek choliny (3a890) 50,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 40,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 64,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 100,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 16,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,35 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,80 mg

Skład:

otręby pszenne 29,0 %, otręby owsiane 25,0 %, mączka z lucerny 11,4 %, 
melasa 10,0 %, melasa z trzciny cukrowej 7,9 %, jęczmień 7,3 %, kukurydza 
5,4 %, węglan wapnia 2,6 %, chlorek sodu 0,8 %

Zalecane dawkowanie:

Przy lekkiej pracy: 400 g granulatu na 100 kg masy ciała 
dziennie. 
Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu zalecamy 
stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.

granulat

6 + 10 mm Ø 
25 kg worek
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Kombi Pellets  

granulat

6 + 10 mm Ø 
25 kg worek

Kombi Pellets pozwala na wypełnienie 
"żywieniowej luki" powstałej przy karmieniu 
samym owsem, równocześnie chroniąc 
Twojego konia przed konsekwencjami 
przebiałkowania. 

Umiarkowana ilość energii, mały udział białka oraz 
wysoki poziom witamin i bardzo korzystny stosunek 
wapnia do fosforu czynią tę smaczną granulowaną 
mieszankę paszową naprawdę praktycznym i wysoko 
wartościowym dodatkiem uzupełniającym dietę z owsa i 
siana. Przez karmienie połączeniem owsa i Kombi 
Pellets, Twój koń wykorzysta wszystkie zalety z 
karmienia owsem i równocześnie otrzyma wszystkie 
ważne składniki odżywcze, których nie może uzyskać z 
samego ziarna. Dzięki ich wyjątkowej wszechstronności
i smakowitości, Kombi Pellets mogą być używane u 
wszystkich ras koni i na wszystkich poziomach pracy.

Zalety w skrócie:
• optymalny dodatek do diety opartej na owsie

i sianie
• wysoka zawartość witamin i pierwiastków

śladowych
• zrównoważony stosunek wapnia do fosforu
• obniżony poziom białka
• bez owsa

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 9,90 % 
tłuszcz surowy 3,50 % 
włókno surowe 14,40 % 
popiół surowy 10,00 % 

wapń 1,60 % 
fosfor 0,50 % 
sód 0,35 % 
magnez 0,20 %

Zalecane dawkowanie:

Przy lekkiej i średniej  pracy: 200-400 g na 100 kg masy ciała 
dziennie. 
Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu zalecamy  
stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych. 

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  30.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 250,00 mg 
witamina C (3a312) 60,00 mg 
witamina B1  (3a821) 3,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 4,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 2,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 30,00 mcg 
niacyna (3a314) 30,00 mg 
pantotenian wapnia 20,00 mg 
biotyna (3a880) 600,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 100,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 40,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 64,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 100,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 16,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,36 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,80 mg

Skład:

otręby owsiane 29,3 %, otręby pszenne 28,0 %, melasa 10,0 %, melasa z trzciny 
cukrowej 8,0 %, jęczmień 7,5 %, mączka z lucerny 7,5 %, kukurydza 5,5 %, 
węglan wapnia 2,6 %, chlorek sodu 0,8 %

23

Dostępne w 
Big Bagu! K

O
N

IE
 

R
EK

R
EA

C
YJ

N
E

skrobia 16,8  % cukier 4,9 %

ENERGIA  9,0 MJ/kg



24

Fo
to

: ©
 A

C
P 

A
nd

re
as

 P
an

te
l

Pasza dla koni sportowych 
i wyczynowych

Friederike Eggersmann i jej dwunastoletni wałach Lauricio wiedzą, że właściwe 
przygotowanie, to podstawa udanych zawodów. Aby w kluczowym momencie 
koń dysponował odpowiednią formą i koncentracją,  właściwe żywienie ma 
podstawowe znaczenie. Konie sportowe potrzebują strawnej paszy, która 
szybko uwolni energię i którą koń będzie mógł wykorzystać. Szczególnie istotna 
jest umiarkowana zawartość białka o wysokiej jakości aminokwasów.
Nasze pasze sportowe są idealnie dostosowane do tych potrzeb. Zapewniają 
koniom sportowym wszystko, co jest konieczne do osiągnięcia wysokiej 
wydajności w różnych dyscyplinach sportowych. Dzięki temu podawanie 
suplementów staje się zbędne!
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EMH Classic Musli 

Podstawowe, uniwersalne bezowsowe musli 
wzbogacone o Eggersmann MikroHerbs. 
EMH Classic Musli jest wyjątkowo uniwersalnym musli dla 
wszystkich koni w normalnej pracy. EMH, wchodzący w 
skład tego smacznego musli, jest ekstraktem ze specjalnie 
wybranych, wysoce skutecznych ziół sfermentowanych 
przez mikroorganizmy, o potwierdzonym badaniami 
korzystnym wpływie na żywienie koni. Poprzez jego 
dodatek system trawienny nie jest obciążony, 
a jednocześnie szczególnie wsparty, zatem ilość 
podawanej paszy treściwej może zostać znacznie 
zmniejszona. Ponadto dzięki ogólnemu pozytywnemu 
wpływowi na organizm, EMH podnosi odporność, 
poprawia witalność twojego konia i gwarantuje zdrowy 
wygląd. Wyjątkowo smaczne EMH Classic Musli zostało 
dopełnione przemyślanymi, optymalnie zbilansowanymi 
substancjami odżywczymi i aktywnymi składnikami. Dzięki 
idealnej wzajemnej relacji energia-białko oraz 
zrównoważonej proporcji wapnia i fosforu ta pasza jest na 
tyle uniwersalna, że może być z powodzeniem 
wykorzystywana u koni na wszystkich poziomach pracy. 
Dodatkowo wysoka zawartość witaminy E i magnezu ma 
pozytywny wpływ na kondycję mięśni i masę ciała. 

Zalety w skrócie:
• dla koni wszystkich ras , koni sportowych
i	wyścigowych

• dla koni na wszytskich poziomach pracy
• duża	zawartość	witaminy	E	i	magnezu	wspiera
rozbudowę	mięśni

• może	być	stosowane	jako	pasza	podstawowa
lub	jako	dodatek

• zrównoważona	proporcja	wapnia	do	fosforu
• lekkostrawna

Skład	analityczny	i	zawartość:

białko surowe 8,60 % 
tłuszcz surowy 3,50 % 
włókno surowe 6,70 % 
popiół surowy 9,10 % 

wapń 1,70 % 
fosfor 0,50 % 
sód 0,40 % 
magnez 0,20 %

Zalecane dawkowanie:

EMH Classic Musli może być używane jako samodzielna kompletna 
pasza lub stosowane jako dodatek do owsa lub innego zboża. *EMH, 
wchodzący w skład tego smacznego musli, jest ekstraktem ze specjalnie 
wybranych, wysoce skutecznych ziół sfermentowanych przez 
mikroorganizmy, których pozytywny wpływ na żywienie koni został 
udowodniony.  Przy lekkiej i średniej pracy: 250 – 500 g na 100 kg masy 
ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu, zalecamy 
stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.

Dodatki na kg:
witamina A (3a672a)  25.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 1.500,00 I.E. 
witamina E (3a700) 300,00 mg 
witamina C (3a312) 60,00 mg 
witamina B1  (3a821) 3,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 4,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 2,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 30,00 mcg 
niacyna (3a314) 30,00 mg 
pantotenian wapnia 20,00 mg 
biotyna (3a880) 600,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 100,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 50,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 80,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 125,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 20,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,45 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,00 mg 
krzemionka (E 551c) 500,00 mg

Skład:

jęczmień płatkowany 35,2 %, kukurydza płatkowana 28,8 %, otręby owsiane 
10,4 %, melasa z trzciny cukrowej 5,0 %, węglan wapnia 3,2 %, melasa 3,1 %, 
mączka z lucerny 3,1 %, otręby pszenne 3,0 %, fosforan dwuwapniowy 1,4 
%, olej z ostropestu plamistego 1,2 %, kukurydza 1,1 %, jęczmień 1,1 %, 
wytłoki owocowe 1,0 %, chlorek sodu 1,0 %, mikrobiologicznie 
sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) 0,6 %, tlenek magnezu 0,2 %
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Pasza dla koni sportowych
i wyczynowych
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skrobia 40,7 % cukier 3,8 %

ENERGIA  10,9 MJ/kg



EMH High Energy Musli  

High Energy to przepyszne, zrównoważone, 
wysoce strawne musli dla koni ciężko 
pracujących lub potrzebujących dodatkowej 
dawki energii. 

High Energy jest smaczną wysokoenergetyczną paszą 
dla koni, od których wymaga się najwyższej formy na 
treningach w trakcie zawodów i gonitw. Duża zawartość 
aminokwasów wspiera funkcjonowanie mięśni i zapewnia 
ich szybką regenerację po wysiłku lub stresie. Witaminy, 
mikroelementy i minerały zostały optymalnie 
zbilansowane, by sprostać potrzebom koni w ciężkiej 
pracy. Tłoczony na zimno olej z ostropestu plamistego,    
płatki jęczmienia  i kukurydzy poddane obróbce 
hydrotermicznej, wchodzące skład tego musli, są 
doskonałym źródłem wysoce strawnej energii, a dzięki 
podgrzaniu ziaren do wysokiej temperatury skrobia 
w nich zawarta jest szybko i łatwo przetwarzana w jelicie 
cienkim, nie powodując nadmiernego obciążania 
przewodu pokarmowego. 

Zalety w skrócie:
• dla koni w ciężkiej pracy
• szybkie dostarczenie energii i składników

odżywczych
• z niezbędnymi aminokwasami dla wsparcia

siły układu mięśniowego
• wysoka strawność dzięki ziarnom ekspandowanym

i obrabianymi hydrotermicznie
• bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 11,70 % 
tłuszcz surowy 5,20 % 
włókno surowe 5,40 % 
popiół surowy 5,70 % 
wapń 0,90 % 

fosfor 0,50 % 
sód 0,20 % 
magnez 0,20 % 
lizyna 0,50 % 
metionina 0,20 %

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  35.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 600,00 mg
witamina C (3a312) 85,00 mg 
witamina B1  (3a821) 4,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 6,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 3,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 42,00 mcg 
niacyna (3a314) 42,00 mg 
pantotenian wapnia 30,00 mg 
biotyna (3a880) 840,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 4,20 mg 
chlorek choliny (3a890) 140,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 25,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 40,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 62,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 10,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,20 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,50 mg 
krzemionka (E 551c) 250 mg

Skład:

jęczmień płatkowany 35,9 %, kukurydza płatkowana 29,4 %, otręby owsia-
ne 4,4 %, poekstrakcyjna śruta sojowa 4,2 %, melasa z trzciny cukrowej 
3,9 %, groch (płatkowany) 3,0 %, kukurydza ekspandowana 3,0 %, olej z 
ostropestu plamistego 3,0 %, mączka z lucerny 2,1 %, poekstrakcyjna śruta 
słonecznikowa 2,0 %, makuch lniany 2,0 %, melasa 1,6 %, otręby pszenne 
1,4 %, węglan wapnia 1,4 %, fosforan dwuwapniowy 0,8 %, mikrobiologicznie 
sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) 0,6 %, kukurydza 0,4 %, chlorek sodu 
0,4 %, tlenek magnezu 0,1 %

Zalecane dawkowanie:

Przy średniej i ciężkiej pracy: 250 – 500 g na 100 kg masy 
ciała dziennie. 
Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu zalecamy  
stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych. 

musli

20 kg worek
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skrobia 41,7 % cukier 3,8 %

ENERGIA 12,2 MJ/kg



EMH Golden Power   

musli

15 kg worek

To wysoce strawne musli pozbawione owsa 
jest odpowiednie zwłaszcza dla koni, od 
których oczekuje się wysokiej wydajności.
Golden Power bazuje na wysokiej jakości 
ekspandowanych ziarnach zbóż i oleju z ostropestu 
plamistego, co czyni ją idealnym źródłem energii. 
Kompleksowa mieszanka wysokiej jakości składników, w 
tym niezbędnych aminokwasów, jest doskonałym 
źródłem energii dla Twojego sportowca. Wysoka 
zawartość witaminy E i magnezu nie tylko skutecznie 
wspiera rozwój mięśni, ale także ich regenerację. 
Wytrzymałość, gotowość wysiłku oraz wydajność są 
odpowiednio wspierane i utrzymywane dzięki tej 
wyjątkowej, niezwykle smacznej mieszance. Dzięki 
zredukowanemu poziomowi białka, zwiększonej 
zawartości energii i witamin Golden Power będzie 
najbardziej odpowiednią paszą dla koni, którym stawiane 
są najwyższe wymagania. 

Zalety w skrócie:
• wysoce strawne dzięki zawartości

ekspandowanego ziarna
• zawiera niezbędne aminokwasy
• wysoka zawartość witaminy E i magnezu

wspierająca rozwój mięśni
• wspomaga regenerację mięśni
• zwiększona wartość energetyczna

długotrwałej wydajności
• bardzo smakowita
• zbilansowany skład wspomagający wydajność

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 9,00 % 
tłuszcz surowy 7,30 % 
włókno surowe 4,50 % 
popiół surowy 5,00 % 

wapń 0,80 % 
fosfor 0,40 % 
sód 0,15 % 
magnez 0,20 %

Zalecane dawkowanie:

Konie w ciężkiej pracy: 200-400 g na 100 kg masy ciała  
dziennie.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  35.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 500,00 mg 
witamina C (3a312) 98,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 49,00 mcg 
witamina B1  (3a821) 12,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 13,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 12,00 mg 
niacyna (3a314) 49,00 mg 
pantotenian wapnia 36,00 mg 
biotyna (3a880) 805,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 6,20 mg 
chlorek choliny (3a890) 205,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 65,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 45,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 80,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 12,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,25 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,80 mg

Skład:

jęczmień ekspandowany 45,0 %, kukurydza ekspandowana 20,0 %, jęczmień 
płatkowany 8,2 %, kukurydza płatkowana 6,7 %, melasa z trzciny cukrowej 
5,3 %, olej z ostropestu plamistego 5,0 %, otręby owsiane 2,3 %, mączka z 
lucerny 1,4 %, węglan wapnia 1,2 %, otręby pszenne 1,2 %, melasa 1,0 %, fos-
foran dwuwapniowy 0,8 %, mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny 
(EMH) 0,6 %, chlorek sodu 0,4 %, kukurydza 0,2 %, tlenek magnezu 0,1 %
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ENERGIA 13 MJ/kg

skrobia 45,3 % cukier 3,6 %



Green Power getreidefrei    

Dla koni 
sportowych
w okresie 
treningów oraz
zawodów które

wymagają 
karmienia paszą 

bez zawartości 
zboża.

Optymalny stosunek białka energii oraz wysoka 
zawartość witamin zapewniają odpowiednio wysoką 
formę i skuteczne  budowanie masy mięśniowej. Ze 
względu na strukturalną formę paszy, jej spożycie jest 
wydłużone. Stymulowana jest aktywność żucia, a zatem 
pasza jest dobrze naśliniana. Zawarty olej z ostropestu 
i otręby ryżowe mają stymulujący wpływ na metabolizm 
oraz zapewniają energię bez zaburzania równowagi 
białkowej. Nasiona słonecznika dostarczają olejów 
roślinnych, lecytyny wtórnych substancji roślinnych (np. 
fitosteroli). Dlatego Green Power jest szczególnie bogaty 
w fizjologicznie cenne wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe omega-3 i omega-6. Pasza jest zbilansowana 
witaminami, minerałami pierwiastkami śladowymi, dzięki 
czemu dzienna dawka żywieniowa jest już w pełni 
zbilansowana przy skarmianiu jedynie 1 kg dziennie.

Zalety w skrócie:
• zredukowany poziom skrobi i cukru
• o zwiększonej zawartości energii
• strukturalna forma paszy zwiększa intensywność

żucia i ślinienie oraz poprawia środowisko
żołądkowo-jelitowe

• może wspierać wzrost masy mięśniowej
• bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe

omega-3 i omega-6

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 16,00 % 
tłuszcz surowy 12,30 % 
włókno surowe 16,60 % 
popiół surowy 7,50 % 
wapń 0,90 % 

fosfor 0,65 % 
sód 0,05 % 
magnez 0,35 % 
skrobia 4,00 % 
cukier 3,60 %

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  25.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.500,00 I.E. 
witamina E (3a700) 250,00 mg 
witamina C (3a312) 60,00 mg 
witamina B1  (3a821) 13,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 13,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 13,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 63,00 mcg 
niacyna (3a314) 60,00 mg 
pantotenian wapnia 30,00 mg 
biotyna (3a880) 625,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 2,5 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 110,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 310,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 40,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 1,00 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 3,70 mg

Skład:

mączka z lucerny 29,6 %, otręby ryżowe 16,8 %, makuch lniany 14,4 %, po-
ekstrakcyjna śruta słonecznikowa 14,4 %, lucerna 8,3 %,  ziarno słonecznika 
6,0 %, olej z ostropestu plamistego 6,0 %, chleb świętojański kruszony 1,9 %, 
melasa z trzciny cukrowej 1,9 %

Zalecane dawkowanie:

Dawkowanie:
Średnia praca 200 g na 100 kg masy ciała dziennie.
Ciężka praca 300 - 400 g na 100 kg masy ciała dziennie.

musli

20 kg worek
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Energie Pellets  

granulat

6 mm Ø 
25 kg worek

Energetyczna pasza w formie granulatu - 
odpowiednik High Energy Musli. 
Energie Pellets dostarcza koniom sportowym wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do 
osiągnięcia najwyższej wydajności. Jest doskonałym 
rozwiązaniem w okresie intensywnego treningu, kiedy 
wysokiej jakości białka i minerały są potrzebne, by 
wspomóc funkcjonowanie mięśni. Ziarna zostały 
poddane ekspandowaniu, co wyraźnie poprawia ich 
strawność i czyni świetnym źródłem energii. Ponadto 
tłoczony na zimno olej z ostropestu, wchodzący w skład 
tej paszy, jest źródłem cennych kwasów tłuszczowych 
i ma wyjątkowo pozytywny wpływ na mięśnie, skórę 
oraz sierść. Dzięki zawartości wybranych suszonych 
owoców, Energie Pellets odznacza się dużym udziałem 
włókna i wyjątkową smakowitością, forma granulatu 
czyni ten produkt bardzo lekkostrawnym. Dzięki 
zrównoważonemu poziomowi witamin i minerałów może 
być używany zarówno jako jedyna pasza treściwa, jak    
i jako dodatek do podstawowej diety.

Zalety w skrócie:
• specjalnie opracowany na potrzeby koni

sportowych
• z	dodatkowym	olejem	dla	zwiększenia
wytrzymałości

• wysoki poziom aminokwasów, takich jak lizyna,
kwasy	tłuszczowe	Omega-3	i	Omega-6

Skład	analityczny	i	zawartość:

białko surowe 11,80 % 
tłuszcz surowy 3,20 % 
włókno surowe 11,90 % 
popiół surowy 10,40 % 
wapń 1,50 % 

fosfor 0,50 % 
sód 0,70 % 
magnez 0,50 % 
lizyna 0,50 % 
metionina 0,20 %

Zalecane dawkowanie:

Średnia praca 200 g - 400 g na 100 kg masy ciała.
Ciężka praca: 400 g - 600 g na 100 kg masy ciała. 

Przy mniejszym dawkowaniu zalecana jest dodatkowa 
suplementacja. 

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  30.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 250,00 mg 
witamina C (3a312) 60,00 mg 
witamina B1  (3a821) 3,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 4,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 2,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 30,00 mcg 
niacyna (3a314) 30,00 mg 
pantotenian wapnia 20,00 mg 
biotyna (3a880) 600,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 100,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 40,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 60,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 100,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 16,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,35 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,80 mg

Skład:

otręby pszenne 26,0 %, mączka z lucerny 19,5 %, jęczmień 17,0 %, 
kukurydza 7,0 %, melasa 7,0 %, melasa z trzciny cukrowej 6,9 %, wytłoki 
owocowe 6,0 %, makuch lniany 4,8 %, węglan wapnia 1,9 %, chlorek sodu 
1,8 %, olej z ostropestu plamistego 0,6 %, tlenek magnezu 0,6 %
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skrobia 16,7 % cukier 6,6 %

ENERGIA  10,0 MJ/kg



Niektóre konie wymagają specjalnego żywienia, na 
przykład z powodu problemów zdrowotnych. Nasze pasze 
specjalistyczne są stosowane na przykład u koni podatnych 
na problemy skórne, choroby układu oddechowego, 
zaburzenia trawienia lub ochwat. Przy opracowywaniu 
naszych produktów te szczególne potrzeby były 
konsekwentnie uwzględniane, aby w perspektywie 
długoterminowej zapewnić nie tylko zrównoważoną dietę, 
ale także lepsze samopoczucie konia. 
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EMH Senior Musli to przemyślana mieszanka 
wzbogacona o EMH, skomponowana w taki 
sposób, by sprostać wymaganiom koni 
starszych, koni w złej kondycji lub w okresie 
rekonwalescencji. 

EMH jest sfermentowanym przez mikroorganizmy 
ekstraktem roślinnym z wysoce efektywnych ziół, którego 
skuteczność i korzystne działanie zostało już 
udowodnione.

Starsze konie oraz te powracające do zdrowia mają 
specjalne potrzeby żywieniowe. Zdolność do przyswajania 
składników odżywczych jest często zaburzona, a układ 
immunologiczny narażony na osłabienie. Poprzez dodatek 
EMH podniesiono dostępność i przyswajalność substancji 
odżywczych i innych cennych składników, a dzięki 
stworzeniu bariery ochronnej w przewodzie pokarmowym 
i pobudzeniu lokalnego układu immunologicznego 
w jelicie, wszystkie funkcje odpornościowe zostały 
ustabilizowane. Ponadto EMH Senior Musli charakteryzują 
wysoce wartościowe białka oraz zrównoważony poziom 
witamin a także mikroelementów, dzięki czemu pasza 
skutecznie wspiera funkcjonowanie i szybko poprawia 
kondycję. Smakowitość i łatwa do przeżuwania forma, są 
dodatkowymi atutami. 

Zalety w skrócie:

• w celu zapobiegania związanej z wiekiem
utracie kondycji

• stymuluje żucie i poprawia wykorzystanie paszy
• poprawa apetytu
•

•

z wysokiej jakości niezbędnymi składnikami
odżywczymi, stymuluje układ odpornościowy
zawartość składników odżywczych jest
odpowiednia dla szczególnych wymagań
starszych koni

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 10,20 % 
tłuszcz surowy 2,60 % 
włókno surowe 5,80 % 
popiół surowy 7,30 % 
wapń 1,20 % 

fosfor 0,60 % 
sód 0,30 % 
magnez 0,25 % 
lizyna 0,45 % 
metionina 0,20 %

Zalecane dawkowanie:

Przy lekkiej i średniej pracy: 250 – 400 g musli na 100 kg 
masy ciała. 
Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu zalecamy 
stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  40.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.200,00 I.E. 
witamina E (3a700) 580,00 mg 
witamina C (3a312) 100,00 mg 
witamina B1  (3a821) 20,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 13,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 13,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 95,00 mcg 
niacyna (3a314) 50,00 mg 
pantotenian wapnia 29,00 mg 
biotyna (3a880) 840,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 7,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 80,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 90,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 98,00 mg 
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat 12,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 145,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 20,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 50,00 mg 
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat 10,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,90 mg
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,20 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3)  88,00 mg 
DL-Metionina (3c301) 445,00 mg

Skład:

jęczmień płatkowany 37,5 %, kukurydza płatkowana 30,7 %, groch 
(płatkowany) 6,3 %, melasa z trzciny cukrowej 4,3 %, otręby owsiane 3,8 %, 
otręby pszenne 3,5 %, mączka z lucerny 3,3 %, chleb świętojański kruszony 
2,0 %, węglan wapnia 1,6 %, fosforan dwuwapniowy 1,5 %, melasa 1,3 %, 
sieczka z lucerny 1,0 %, chlorek sodu 0,7 %, mikrobiologicznie sfermentowa-
ny ekstrakt roślinny (EMH) 0,6 %, kukurydza 0,3 %, tlenek magnezu 0,2 %, 
jęczmień 0,1 %, wytłoki owocowe 0,1 %, poekstrakcyjna śruta słonecznikowa 
0,1 %, młóto słodowe 0,1 %

musli

20 kg worek
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skrobia 42,4  % cukier 4,4  %

ENERGIA 11,1 MJ/kg



EMH Heu Cubes   

Trawokulki marki Eggersmann z dodatkiem 
EMH - doskonały zamiennik dla tradycyjnego 
siana, zwłaszcza w przypadku koni starszych 
lub z problemami z uzębieniem. Mogą też 
stanowić smaczne urozmaicenie codziennej 
diety. 
Najważniejszą zaletą Eggersmann Heu Cubes jest 
wysoka jakość siana, które zostało użyte do ich 
wytworzenia. Uprawa i przetwarzanie tego surowca 
jest ściśle kontrolowane dzięki współpracy tylko 
z zakontraktowanymi gospodarstwami rolnymi (daje to 
pewność, że pola i łąki są systematycznie nawożone 
i kultywowane z myślą o szczególnych potrzebach koni, 
a jakość gleby jest regularnie kontrolowana poprzez 
pobieranie próbek). Ponadto dzięki temu siano, z którego 
powstają Heu Cubes jest także wyjątkowo bogate, 
ponieważ wzrost ziół i innych specyficznych roślin nie jest 
ograniczany przez nadmierne nawożenie. Nie są one 
więc stymulowane do wzrostu. Dodatkowo, aby wspomóc 
trawienie włókna i poprawić zdolność do wchłaniania 
substancji odżywczych, produkt został wzbogacony o 
Eggersmann MikroHerbs (EMH)  niezwykle pożyteczny 
i skuteczny sfermentowany przez mikroorganizmy 
ekstrakt z wysoce efektywnych ziół. Podawanie Heu 
Cubes niesie ze sobą wiele korzyści. To nie tylko 
smaczny dodatek czy alternatywa dla tradycyjnego siana 
dla koni starszych lub z problemami uzębieniem, ale 
i doskonały nośnik lekarstw lub suplementów w          
przypadku wybrednych koni. Ponadto regularne 
podawanie tego produktu skutkuje poprawą ogólnej 
kondycji i podniesieniem witalności konia. 
Dzięki swej mocno sprasowanej strukturze, Heu Cubes 
wchłaniają dużo więcej wody niż standardowe siano  
osiągają po namoczeniu około czterech razy większą 
objętość, co czyni je nie tylko bardzo ekonomicznymi, 
lecz pomaga w nawodnieniu konia w sytuacjach, kiedy 
tego potrzebuje. 

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 8,30 % włókno surowe 32,5 %

Skład:

siano łąkowe 99,4 %, mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny 
(EMH) 0,6 %

Zalecane dawkowanie:

1 kg EMH Heu Cubes zastępuje 1 kg siana. Dzięki wysokiej 
zdolności do absorpcji konieczne jest namoczenie produktu 
przed podaniem. Zalecane jest zalanie Heu Cubes wodą w 
ilości odpowiadającej pięciokrotności objętości podawanej 
porcji i moczenie przez około 15 minut. 

trawokulki

25 kg worek
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Zalety w skrócie:
• kompletny zamiennik siana
• wytworzone z siana suszonego na słońcu
• odpowiednie dla koni z problemami z uzębieniem
• 1 kg Heu Cubes zastępuje 1 kg siana
• źródło włókna surowego, bogatego w składniki

odżywcze

Ważne: W trosce o naszą planetę i ochronę zasobów 
paliw kopalnych, trawa, z której wytwarzane są Heu 
Cubes, nie jest suszona w sztucznych warunkach, a 
jedynie przy pomocy światła i ciepła słońca.

cukier 4,5 %

ENERGIA 8,1 MJ/kg



Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 10,60 % 
tłuszcz surowy 6,00 % 
włókno surowe 7,70 % 
popiół surowy 9,50 % 

Zalecane dawkowanie:

300-500 g produktu na 100 kg wagi konia. Zalać ciepłą 30-40
st wodą, dokładnie wymieszać i pozostawić na ok. 15 min.
Podawać letni.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  10.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 800,00 I.E. 
witamina E (3a700) 100,00 mg 
witamina C (3a312) 25,00 mg 
witamina B1  (3a821) 1,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 2,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 1,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 12,00 mcg 
niacyna (3a314) 12,00 mg 
pantotenian wapnia 8,00 mg 
biotyna (3a880) 245,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 1,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 40,00 mg

Skład:

otręby pszenne 22,5 %, jęczmień płatkowany 12,2 %, kukurydza płatkowana 
10,0 %, czarny owies 8,0 %, wytłoki owocowe 7,6 %, owies 7,1 %, siemię 
lniane 6,8 %, kukurydza ekstrudowana 6,8 %, melasa z trzciny cukrowej 5,0 
%, jęczmień ekspandowany 3,6 %, węglan wapnia 2,5 %, fosforan 
dwuwapniowy 1,4 %, chlorek sodu 1,3 %, olej z ostropestu plamistego 1,0 %, 
młóto słodowe 0,7 %, mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny 
(EMH) 0,6 %, tlenek magnezu 0,6 %, drożdże piwne 0,5 %, pietruszka 
(łodyga) 0,4 %, rozmaryn 0,2 %, mięta pieprzowa 0,2 %, liść pokrzywy 0,2 %, 
bazylia 0,2 %, kolendra 0,2 %, czosnek 0,1 %

EMH Mash   

musli

worek 15 kg 

Tradycyjna receptura na mesz oparta jest otrębach 
pszennych, nasionach lnu, owsie i soli paszowej 
dla zwierząt. W EMH Mash ta mieszanka została 
szczególnie wzbogacona poprzez dodatek ziół, 
ekstrudowanego   siemienia lnianego i EMH.

Od dawna doświadczeni ludzie pracujący z końmi  i lekarze 
weterynarii używali meszu, by zapobiegać  oraz leczyć choroby 
układu pokarmowego. Po operacjach kolki, zaparciach czy 
innych zaburzeniach procesów trawiennych mesz naturalnie 
i skutecznie reguluje funkcje jelitowe. Ponadto mesz doskonale 
sprawdza się także jako regeneracyjny posiłek po ciężkim 
treningu, chorobie czy dużym wysiłku (takim jak np. poród) lub 
jako rozgrzewająca przekąska w chłodne dni. Jest bardzo 
smaczny, dzięki czemu jest chętnie zjadany nawet przez 
najbardziej wybredne konie i może być świetnym nośnikiem 
niesmacznych leków oraz suplementów. Z uwagi na swoją 
konsystencję jest idealny dla koni starszych, czy z problemami 
z uzębieniem.  Eggersmann Mash niesie ze sobą jeszcze 
więcej korzyści niż tradycyjny mesz, ponieważ jego receptura 
została ulepszona i wzbogacona między innymi o wartościowe 
zioła oraz EMH - sfermentowany przez mikroorganizmy 
ekstrakt roślinny ze specjalnie wyselekcjonowanych ziół o 
udowodnionym, bardzo korzystnym wpływie na zdrowie koni. 
Wchodzące w skład tego meszu siemię lniane zostało poddane 
ekstrudowaniu, dzięki czemu nie wymaga gotowania, bo 
korzystny śluz wydziela się już po chwili, a zawarte w nim 
cenne kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 są jeszcze 
łatwiej dostępne.

Zalety w skrócie:
• wysoka zawartość kwasów Omega-3 oraz Omega-6
• wspomaga florę baktryjną i usprawnia procesy

trawienne
• stosowany po operacji lub kolce skutecznie

wspomaga pracę jelit
• szybkie w przygotowaniu

wapń 1,50 % 
fosfor 0,70 % 
sód 0,50 % 
magnez 0,50 %
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ENERGIA  11,0 MJ/kg

skrobia 27,6 % cukier 5,2 %



EMH Struktur getreidefrei   

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 12,50 % 
tłuszcz surowy 5,80 % 
włókno surowe 21,70 % 
popiół surowy 9,50 % 
wapń 1,60 % 

fosfor 0,40 % 
sód 0,20 % 
magnez 0,25 % 
skrobia 2,60 % 
cukier 4,40 %

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  14,000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 800,00 I.E. 
witamina E (3a700) 200,00 mg 
witamina C (3a312) 40,00 mg 
witamina B1  (3a821) 8,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 8,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 8,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 20,00 mcg 
niacyna (3a314) 20,00 mg 
pantotenian wapnia 16,00 mg 
biotyna (3a880) 260,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 200,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 140,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 70,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 20,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,35 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,40 mg 
tlenek cynku (3b603) 120,00 mg

Skład:

mączka z lucerny 51,1 %, wytłoki owocowe 10,4 %, otręby ryżowe 10,2 %, 
lucerna 10,0 %, makuch lniany 3,9 %, chleb świętojański kruszony 3,0 %, lig-
noceluloza 2,6 %,  ziarno słonecznika 2,3 %, melasa z trzciny cukrowej 1,4 %, 
olej z ostropestu plamistego 1,3 %, węglan wapnia 1,0 %, marchew suszona 
0,9 %, mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) 0,6 %, chlo-
rek sodu 0,5 %, mniszek lekarski 0,1 %, liście głogu 0,1 %, liście ostropestu 
plamistego 0,1 %, karczochy 0,1 %, liście miłorzębu 0,1 %

Zalecane dawkowanie:

Przy lekkiej i średniej pracy: 150-400g/100 kg masy ciała 
dziennie. 
Przy karmieniu mniejszymi ilościami zalecamy stosowanie 
dodatkowych suplementów mineralnych.

musli

worek 15 kg

Żywienie w zgodzie z naturą i        
najodpowiedniejsze dla gatunku.

Struktur Getreidefrei jest paszą bezzbożową, stworzoną 
dla naturalnego i najbardziej odpowiedniego dla koni 
żywienia. Dzięki zawartości nieprzetworzonego włókna 
jest wyjątkowo lekkostrawna - idealna dla wrażliwych 
koni lub z problemami metabolicznymi. Zawiera mało 
skrobi i cukru, a wysoki poziom surowego włókna 
wspiera florę jelitową. Ziarna słonecznika oraz otręby 
ryżowe dostarczają niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Lucerna, wchodząca w skład 
mieszanki, zawiera dużą ilość białka wysokiej jakości, 
dzięki czemu organizmowi zostaje dostarczona 
odpowiednia ilość aminokwasów wspierających 
rozbudowę i funkcjonowanie mięśni. Miąższ jabłek 
dostarcza cennych pektyn, a wysoki poziom włókna 
wspomaga żucie oraz produkcję śliny, wpływając 
korzystnie na środowisko żołądkowo - jelitowe. Lepsza 
strawność i podaż energii w stosunku do małej 
objętości paszy ułatwiają pracę układu trawiennego bez 
zbędnego obciążania go. Dzięki dodaniu EMH trawienie 
jest jeszcze bardziej optymalnie wspierane, a przy 
regularnym karmieniu można oczekiwać poprawy ogólnej 
kondycji i zwiększonej witalności.

Zalety w skrócie:
• zredukowany poziom skrobi i cukru

idealny dla koni z zaburzeniami metabolicznymi•
•
•

jako jedyna pasza treściwa
wysoki poziom włókna wydłuża żucie,
stymulując wytwarzanie śliny, poprawiając w ten
sposób środowisko żołądkowo-jelitowe
mniejsza ilość paszy treściwej, ale jednocześnie
z lepszą strawnością i zaopatrzeniem w energię,
co w połączeniu z wystarczającą ilością paszy
chroni niewielki, wrażliwy żołądek konia i cały
układ trawienny

• z wysokiej jakości roślinnymi kwasami
tłuszczowymi
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EMH Struktur Equichamp   

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 8,40 % 
tłuszcz surowy 7,10 % 
włókno surowe 9,70 % 
popiół surowy 7,40 % 

wapń 1,30 % 
fosfor 0,45 % 
sód 0,25 % 
magnez 0,20 %

Zalecane dawkowanie:

Lekka praca do  średniej 200-400g na 100kg masy ciała dzi-
ennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami zalecamy stoso-
wanie dadatkowych suplementów mineralnych.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  37.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.200,00 I.E. 
witamina E (3a700) 550,00 mg 
witamina C (3a312) 94,00 mg 
witamina B1  (3a821) 10,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 9,00 mg 
biotyna (3a880) 825,00 mcg 
niacyna (3a314) 50,00 mg 
pantotenian wapnia 35,00 mg 
kwas foliowy (3a316) 5,50 mg 
chlorek choliny (3a890) 180,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 80,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 100,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 150,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 25,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,50 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,40 mg 
witamina B2 - ryboflawina 10,00 mg 
krzemionka (E 551c) 500,00 mg 
drożdże selenowe saccharomyces - Yea-Sacc (CBS493.94) 2,00x10(9) KBE

Skład:

jęczmień płatkowany 20,0 %, kukurydza płatkowana 16,4 %, wytłoki owoco-
we 15,0 %, kukurydza 10,3 %, sieczka z lucerny 6,0 %, melasa z trzciny 
cukro-wej 5,7 %, otręby owsiane 4,4 %, olej z ostropestu plamistego 4,0 %, 
mączka z lucerny 2,7 %, otręby pszenne 2,5 %, węglan wapnia 2,0 %, chleb 
świętojański kruszony 1,9 %, melasa 1,9 %,  ziarno słonecznika 1,6 %, 
marchew suszona 1,2 %, fosforan dwuwapniowy 1,2 %, mikrobiologicznie 
sfermentowany ekst-rakt roślinny (EMH) 0,6 %, chlorek sodu 0,6 %, tlenek 
magnezu 0,2 %, drożdże piwne 0,1 %, młóto słodowe 0,1 %

Strukturalnie bogata i żywieniowo 
efektywna mieszanka płatków bazu-
jących na wartościowym źródle 
energii. Przeznaczona jest dla koni 
hodowlanych, sportowych 
i odpoczywających.

musli
20 kg worek

Ze specjalnym efektem żywych drożdży!
Drożdże są używane w ludzkim żywieniu od tysięcy 
lat. Skuteczność probiotyków została naukowo 
udowodniona. Szczególnie Saccharomyces cerevisiae są 
ważne z powodu dostarczania kompleksu witamin grupy    

pobudzają metabolizm konia. Struktur Equichamp dostar-
cza wysokiej jakości składników, z naturalnymi witamina-
mi, minerałami i nienasyconymi kwasami tłuszczowymi,
które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu Twojego konia
w zdrowiu. Świetny efekt może przynieść także
u koni z problemami z utrzymaniem masy (zbyt chudych).

 

Drożdże prowadzą do optymalizacji dostępności    
substancji odżywczych, dzięki czemu pasza jest w pełni 
trawiona. Pozwala to uniknąć skarmiania dużych ilością 
paszy i podwójnie odciążyć układ pokarmowy - poprzez 
mniejsze porcje i przez pozytywne działanie drożdży. Konie 
osiągają prawidłową wagę równomiernie i szybko. Dużo 
naszych klientów używa Struktur Equichamp tylko w     
krótkich okresach - w okresach dodatkowej pracy lub stresu 
(na przykład w sezonie startów na zawodach),  w typowych 
okresach występowania kolek, w zimowych miesiącach, 
również jako profilaktykę zaburzeń jelitowych. Mieszanka 
powinna być skarmiana przynajmniej przez 6 tygodni, by 
osiągnąć optymalny skutek. Trwałe używanie Struktur 
Equichamp jest polecane dla koni, które mają tendencję do 
kolek. Doświadczalnie zostało sprawdzone, że również 
nerwowe konie stają się mniej pobudliwe, gdy są karmione 
Struktur Equichamp. Zadowoleni klienci informują nas, że 
ich konie są znacznie spokojniejsze. Przypisujemy to 
działanie ulepszonej dostępności składników odżywczych i 
obecności żywych kultur drożdży w paszy.

Zalety w skrócie:

• z żywymi drożdżami Yea Sacc® 1026 w celu
wsparcia trawienia

• wysoka zawartość witaminy B.
• wspomaga przyrost masy ciała u chudych koni
• idealny dla koni podatnych na kolkę i wrzody
• wspiera pobieranie paszy w sytuacjach stresowych
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skrobia 22,3 % cukier 6,5 %

ENERGIA 11,6 MJ/kj  

B. Niewiele osób wie, że drożdże zawierają nie tylko  20
aminokwasów, które odpowiadają między    innymi za
prawidłową kondycję układu mięśniowego, ale też
zawierają pierwiastki śladowe. Żywe drożdże Yea-Sacc ®
wspierają biotyczne trawienie w żołądku i jelicie grubym.
Dzięki temu substancje odżywcze są łatwo dostępne, a
poziom korzystnych bakterii jest zwiększony, co powoduje
stabilizację poziomu pH. Obecność tych bakterii pozwala
uniknąć nadmiernego zakwaszenia jelit. Przez dodanie
drożdży do paszy, bakterie odpowiedzialne za trawienie
włókna surowego są również wspierane. Nowe badania
udowodniły, że dodanie żywych drożdży do paszy pobudza
florę jelitową i prowadzi do lepszego wykorzystania
ważnych skğadnik·w odŨywczych i minerağ·w
składników odżywczych i minerałów. Źródła energii, jakimi
są nasiona słonecznika, płatki kukurydzy i olej z ostropestu



ReVital Cubes  

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 10,80 % 
tłuszcz surowy 5,70 % 
włókno surowe 18,40 % 
popiół surowy 11,00 % 
wapń 1,80 % 

fosfor 0,60 % 
sód 0,50 % 
magnez 0,30 % 
skrobia 6,20 % 
cukier 4,10 %

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  35.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 500,00 mg 
witamina C (3a312) 100,00 mg 
witamina B1  (3a821) 20,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 20,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 20,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 50,00 mcg 
niacyna (3a314) 50,00 mg 
pantotenian wapnia 40,00 mg 
biotyna (3a880) 650,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 7,50 mg 
chlorek choliny (3a890) 250,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 350,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 175,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 290,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 50,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,90 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 3,40 mg wytłoki owocowe 25,5 %, otręby ryżowe 25,0 %, mączka z lucerny 25,0 %, 

makuch lniany 9,5 %, lignoceluloza 6,3 %, melasa z trzciny cukrowej 3,5 %, 
węglan wapnia 2,5 %, chlorek sodu 1,1 %, karczochy 0,1 %, mniszek lekarski 
0,1 %, liście miłorzębu 0,1 %, liście głogu 0,1 %, liście ostropestu plamistego 
0,1 %

Zalecane dawkowanie:

Kucyki i małe konie w lekkiej pracy powinny otrzymywać 200 
g na 100 kg masy ciała dziennie, wraz z wystarczającą 
ilością dobrej jakości siana, najlepiej późno koszonego. 
Większe konie i te, które po okresie rehabilitacji wracają do 
normalnej pracy, mogą potrzebować do 300 g / 100 kg 
masy ciała, aby zapewnić wystarczające zaopatrzenie w 
energię. Dawkę należy zwiększać tylko wtedy, gdy koń nie 
ma już widocznych rezerw tłuszczu. Przy mniejszych 
ilościach zalecamy  dodanie suplementu mineralnego.
Konie z problemami z zębami, jedzące łapczywie lub 
starsze powinny zawsze otrzymywać granulowane pasze w 
namoczonej formie.

granulat

6 mm Ø 
25 kg worek

ReVital Cubes to najwyższej jakości pasza 
specjalna, o najniższym poziomie skrobi 
cukrów, całkowicie pozbawiona zbóż, 
dedykowana koniom i kucykom zagrożonym 
lub cierpiącym na schorzenia metaboliczne. 

W przypadku zdiagnozowania u konia chorób takich jak 
ochwat, mięśniochwat, choroba Cushinga lub PSSM, 
konieczna jest specjalna dieta. Przyczyną tych i innych    
chorób  metabolicznych  są   różnego   stopnia  zaburzenia

w prawidłowym metabolizmie. Bardzo często można 
to przypisać nadmiernej ilości węglowodanów w diecie 

ze zbóż takich jak owies, jęczmień, kukurydza 
orkisz. Również otyłość u koni dotkniętych 

zaburzeniami metabolicznymi jest 
wynikiem  zbyt wysokiego udziału 

węglowodanów w pobieranej paszy. 
Część z tych schorzeń może być 

również spowodowana pobieraniem 
  przez konie  trawy i nadwrażliwością na 

węglowodany w niej zawarte. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu, że zbyt 
dużo białka jest przyczyną ochwatu, 

to fruktoza (jako należąca do  
     grupy węglowodanów) jest głównym

powodem tego schorzenia.
W celu zapobiegania wspomnianym 

chorobom i ich rehabilitacji lub leczenia 
ich następstw eksperci zalecają, 

obok wystarczającej  ilości codziennej  pracy,
specjalny system żywienia z możliwie najniższymi 

poziomami skrobi i cukru. Pasza ReVtal Cubes została 
stworzona z myślą o tych wymaganiach. ReVital Cubes nie 
zawiera zbóż. Cała niezbędna energia pochodzi z wysokiej 
jakości, lekkostrawnych otrębów ryżowych, które zawierają 
tłuszcz. Znacznie bardziej efektywna energia pochodząca 
z trawienia otrębów ryżowych, w przeciwieństwie do 
trawienia zbóż, odciąża metabolizm. Nadwyżki skrobi, która 
pozostaje z trawienia zbóż i która jest dla konia niemożliwa 
do wykorzystania, przeciąża jelito grube. Nie dzieje się tak 
w przypadku trawienia otrębów ryżowych. Dlatego koń 
potrzebuje znacznie mniej paszy, aby przyswoić taką samą 
ilość strawnej energii. Podając w paszy wysokowartościowe 
tłuszcze zamiast zbóż, organizm jest aktywnie pobudzany 
spalania własnych zapasów tłuszczu. Dlatego koń 
otrzymuje dodatkową energię ze spalania zapasów tkanki 
tłuszczowej, a ryzyko otyłości maleje. Ta skon-
centrowana energia, pochodząca z otrębów ryżowych, 
jest łatwo akceptowana jako smaczna pasza. Kiedy 
używasz ReVital Cubes jako   jedynej paszy treściwej, 
ogólną ilość paszy treściwej w diecie można znacznie 
zmniejszyć. Otręby ryżowe są szczególnie cenione ze 
względu na niski, ale wysokiej jakości poziom białka, który 
jest wzbogacony niezbędnymi aminokwasami w ReVital 
Cubes. Wysoki poziom witamin i minerałów w ReVital 
Cubes jest optymalnie zbilansowany, aby pokrywać 
potrzeby koni dotkniętych schorzeniami metaboliicznymi, 
skarmiając mniejsze ilości paszy. Specjalna mieszanka 
substancji ziołowych zapewnia jednocześnie harmonijny 
proces trawienia.

Zalety w skrócie:

• zmniejszona skrobia i białko
• korzystny dla koni z wrażliwym układem

pokarmowym lub chorobami metabolicznymi, takimi
jak ochwat, mięśniochwat, choroba Cushinga,
miopatia ze spichrzaniem polisacharydów (PSSM)

• z wysokiej jakości, lekkostrawnymi otrębami
ryżowymi

• zoptymalizowany stosunek pierwiastków śladowych
z idealną zawartością minerałów i witamin

Skład:
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ENERGIA 9,0 MJ/kg 



Derma Vital Cubes  

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 10,30 % 
tłuszcz surowy 3,40 % 
włókno surowe 13,50 % 
popiół surowy 9,60 % 

wapń 1,60 % 
fosfor 0,50 % 
sód 0,40 % 
magnez 0,22 %

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  18.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 1.250,00 I.E. 
witamina E (3a700) 155,00 mg 
witamina C (3a312) 38,00 mg 
witamina B1  (3a821) 2,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 2,50 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 1,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 19,00 mcg 
niacyna (3a314) 19,00 mg 
pantotenian wapnia 13,00 mg 
biotyna (3a880) 375,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 1,90 mg 
chlorek choliny (3a890) 63,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 88,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 140,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 35,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,80 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,70 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 390,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 210,00 mg

Skład:

otręby pszenne 28,9 %, wysłodki owocowe 20,6 %, mączka z lucerny 20,5 %, 
jęczmień 11,3 %, kukurydza 8,1 %, melasa z trzciny cukrowej 6,0 %, węglan 
wapnia 2,3 %, chlorek sodu 0,9 %, cząber ogrodowy 0,1 %, majeranek 0,1 
%, kolendra 0,1 %, liść pokrzywy 0,1 %, liść orzecha 0,1 %, szałwia 0,1 %, 
rumianek 0,1 %

Zalecane dawkowanie:

Przy lekkiej i średniej pracy: 200 – 400 g produktu na 100 kg 
masy ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami 
produktu zalecana jest dodatkowa suplementacja 
preparatami witaminowo- mineralnymi. U koni z problemami 
z uzębieniem, jedzących łapczywie starszych w razie 
konieczności granulat Derma Vital Cubes powinien zostać 
namoczony przed podaniem.

granulat

6 mm Ø 
25 kg worek

Derma Vital Cubes jest specjalną paszą dla 
koni z problemami skórnymi i ze skłonnościami 
alergii.

Wiele koni, zwłaszcza przedstawiciele niektórych ras 
(m.in. kuce islandzkie, tinkery, fryzy) reagują zmianami 
skórnymi na wysoki poziom węglowodanów albo na 
owies lub produkty będące jego pochodnymi (np. otręby 
owsiane). 

Z tego względu Derma Vital Cubes celowo 
została całkowicie pozbawiona owsa i jego 
pochodnych oraz wzbogacona o składniki 

wspierające funkcje ochronne skóry. 
     Mieszanka zawiera większą ilość 

witamin i pierwiastków, zwłaszcza
cynku w najlepiej przyswajalnej 

formie chelatu oraz miedź, biotynę 
i selen, a dodatkowo wzbogaco-
na została o odpowiednie zioła. 
Wszystko to sprawia, że skóra 
się regeneruje, poprawia się jej 
kondycja, szybciej wymieniana 
jest okrywa włosowa, a problemy 
takie jak swędzenie, łuszczenie, 
sucha skóra, wypadająca sierść 
czy słaba jakość włosa znikają. 

Ponieważ problemy skórne bywają 
efektem problemów trawiennych,  granulat 

Derma Vital Cubes dzięki dużemu 
udziałowi włókna ma na celu przede wszystkim skuteczne 

wsparcie i regulację procesów trawiennych. Działanie to 
jest możliwe przede wszystkim dzięki dużemu udziałowi 

włókna, pochodzącego głównie z suszu z owoców. 
Dodatkowo produkt, dzięki swojemu bogatemu składowi, 

ma wyjątkowo pozytywne oddziaływanie na system 
immunologiczny, co ma nie tylko znaczenie skóry, ale       

i ogólnej kondycji i samopoczucia konia. 

Zalety w skrócie:
• zawiera cynk organiczny w formie chelatu
• bez owsa i jego pochodnych
• zredukowana ilość srobi i cukru
• dla wszystkich rodzajów problemów i alergii

skórnych
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skrobia 14,2 % cukier 8,4 %

    ENERGIA 9,6 MJ/kg 



Struktur Mix  

   

Ta unikalna sieczka łączy w sobie cechy 
paszy objętościowej i musli.

Kukurydza poddana obróbce termicznej, wchodząca 
w skład tej wyjątkowej mieszanki, dostarcza energii, a 
sieczka z siana z lucerny i sieczka ze słomy są 
świetnym źródłem włókna. Dzięki tak wysokiemu 
poziomowi włókna stymulowane jest dokładne 
przeżuwanie paszy, a produkcja śliny jest zwiększona, 
dzięki czemu trawienie jest aktywnie wspierane. 
Optymalny stosunek białko - energia i wysoki poziom 
włókna czynią ze Struktur Mix idealny dodatek do 
każdego rodzaju paszy. W zależności od wymagań i 
potrzeb może być używana jako pasza podstawowa 
dla pracujących ciężko koni, kuców bądź 
niepracujących koni jako mieszana z paszą treściwą. 
Struktur Mix jest też paszą polecaną podczas podróży 
dla koni startujących w zawodach. Dzięki dodatkowi 
melasy mieszanka jest wolna od kurzu, więc jest 
odpowiednia dla koni, które są wrażliwe na pył lub 
borykają się z problemami oddechowymi.

Zalety w skrócie:
• może być stosowana jako pasza pełnoporcjowa
• duża zawartość włókna wydłuża proces

przeżuwania
• obniżona ilość białka i energii strawnej
• idealna dla koni często podróżujących

(w tym na zawody)
• odpowiednia dla koni z problemami

oddechowymi oraz koni z obniżonym apetytem

musli

25 kg worek

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 9,60 % 
tłuszcz surowy 8,00 % 
włókno surowe 19,80 % 
popiół surowy 7,80 % 

wapń 0,90 % 
fosfor 0,30 % 
sód 0,35 % 
magnez 0,35 %

Zalecane dawkowanie:

Dodatek do podstawowej diety: 200-500 g/100 kg masy ciała.
Podawana jako samodzielna pasza objętościowa: około 1,5 
kg/100 kg masy ciała. 

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  9.500,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 700,00 I.E. 
witamina E (3a700) 300,00 mg 
witamina C (3a312) 50,00 mg 
witamina B1  (3a821) 20,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 8,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 20,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 75,00 mcg 
niacyna (3a314) 18,00 mg 
pantotenian wapnia 20,00 mg 
biotyna (3a880) 800,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 8,00 mg
chlorek choliny (3a890) 200,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 100,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 80,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 200,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 35,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,60 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,70 mg

Skład:

sieczka z lucerny 42,0 %, kukurydza płatkowana 30,0 %, melasa z buraka 
cukrowego 11,0 %, słoma jęczmienna 8,0 %, olej rzepakowy 2,5 %, wysłodki 
owocowe 0,8 %, chlorek sodu 0,6 %, węglan wapnia 0,5 %, fosforan wapnia 
0,3 %, drożdże piwne 0,2 %, tlenek magnezu 0,2 %
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Weserland Mash getreidefrei 

          

Bezzbożowy mesz z komponentów 
pochodzących z Pogórza Wezerskiego – siła 
z natury. Zawiera naturalne substancje  
prebiotyczne, takie jak ekstrakt z siemienia 
lnianego i drożdże piwne. Bez melasy, zbóż 
i otrębów pszennych.
Mesz od zawsze był ceniony w żywieniu koni, na wiele 
sposobów wspiera trawienie i regenerację. Zboża i 
otręby pszenne zawarte zwykle w meszu zostały 
celowo pominięte w składzie. Weserland Mash, jest 
produktem bezzbożowym i bogatym w składniki 
wspomagające naturalne trawienie. Ekstrudowane 
siemię lniane zapewnia wysoki poziom śluzu, który 
wyściela błonę śluzową żołądka i jelit ochronną 
warstwą. Korzystnie wpływa na stan śluzówki i pomaga 
w regeneracji podrażnionej i wrażliwej błony śluzowej 
po chorobie, lekach, zarobaczeniu lub stresie. Dodatek 
nienasyconych kwasów tłuszczowych wywiera 
pozytywny wpływ na stan skóry i sierści. Drożdże piwne 
dostarczają ważnych enzymów i naturalnych witamin z 
grupy B, niezbędnych dla zdrowej flory jelitowej. Olej z 
ostropestu i łatwo przyswajalne otręby ryżowe są 
źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, które pozytywnie wpływają na cały 
metabolizm i układ odpornościowy. Lucerna zawiera 
wysokiej jakości białko, dostarczając organizmowi 
aminokwasów i wspierając wzrost mięśni, zaś smaczne 
wytłoki z jabłek są źródłem cennych pektyn. 
Ze względu na celowe pominięcie zbóż, otrębów 
pszennych i melasy Weserland Mash idealnie nadaje się 
dla koni z zaburzeniami w pracy układu pokarmowego i 
jest optymalny do codziennego podawania jako środek 
wspomagający proces leczniczy (na przykład po kolce 
lub przy nieprawidłowym przebiegu procesu zmiany 
sierści)

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 17,00 % 
tłuszcz surowy 15,00 % 
włókno surowe 11,60 % 
popiół surowy 9,60 % 
wapń 1,40 % 

fosfor 0,70 % 
sód 0,50 % 
skrobia 6,00 % 
cukier 4,20 %

Zalecane dawkowanie:

Kuce: 0,3 – 0,8 kg
Konie: 1 – 1,5 kg 
Dokładna dawka powinna być dobrana zgodnie z 
potrzebami i wymaganą wydajnością lub aby zwiększyć 
dzienną rację paszy. Najlepiej podawać 1 do 3 razy w 
tygodniu, zastępując tradycyjny posiłek. Wymieszać mesz z 
ciepłą wodą, odczekać, aż napęcznieje, studzić przez 10 
minut i skarmiać, gdy jest jeszcze ciepły. 

Skład:

otręby ryżowe 21,0 %, makuch lniany 21,0 %, wysłodki owocowe 21,0 %, 
mączka z lucerny 14,0 %, siemię lniane 14,0 %, olej z ostropestu plamiste-
go 2,6 %, węglan wapnia 2,5 %, młóto słodowe 1,5 %, chlorek sodu 1,1 %, 
drożdże piwne 1,0 %

musli

15 kg worek

Zalety w skrócie:
• bez zbóż i otrębów pszennych
• optymalny dla koni ze skłonnością do kolek

dotkniętych chorobą wrzodową
• idealny w żywieniu koni z zaburzeniami

metabolicznymi
• bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6
• wysoka zawartość włókna surowego i bogate

walory smakowe
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ENERGIA 12MJ/kg 
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Źrebne klacze, ogiery rozpłodowe i źrebięta mają 
szczególne wymagania żywieniowe. Pasza hodowlana 
musi optymalnie zaspokajać te potrzeby. Zboża o 
wysokiej biodostępności, a także wysokiej jakości białka 
i niezbędne aminokwasy sprzyjają płodności (jakość 
nasienia ogierów). Witaminy, minerały i pierwiastki 
śladowe dostosowane do tych potrzeb stanowią 
podstawę udanego potomstwa i dobrej jakości mleka. 
Nasze pasze hodowlane to żywotne źrebięta, zdrowe 
klacze i płodne ogiery.

Pasze hodowlane
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EMH Zucht Musli  

EMH Zucht Musli to bogata mieszanka 
skomponowana w odpowiedzi na potrzeby 
koni hodowlanych.
EMH to sfermentowany przez mikroorganizmy ekstrakt 
wartościowych, specjalnie wyselekcjonowanych ziół, 
którego skuteczność i pozytywny wpływ zostały  
udowodnione. Poprzez uwzględnienie go w składzie tej 
paszy, przyswajalność cennych składników została 
wyraźnie  podniesiona, a metabolizm klaczy, ogierów 
i źrebiąt, naturalnie wsparty. EMH Zucht Musli zawiera 
wyjątkowo wartościowe białka i aminokwasy, a 
strawność ziaren została ulepszona poprzez proces 
ekspandowania. Dzięki współdziałaniu składników 
najwyższej jakości zdrowy, prawidłowy   rozwój źrebięcia 
już w łonie jest wyjątkowo wspomagany, klacze są lepiej 
przygotowane do porodu i szybciej się po nim regenerują 
oraz odznaczają się wyraźnie lepszą mlecznością, a 
ogiery płodnością.  

Zalety w skrócie:
• zoptymalizowana	zawartość	pierwiastków
śladowych

• zbalansowany	stosunek	białka	i	energii
• wzbogacone	o	niezbędne	aminokwasy
• z	idealną	zawartością	witamin	i	minerałów

Skład	analityczny	i	zawartość:

białko surowe 15,00 % 
tłuszcz surowy 3,60 % 
włókno surowe 7,10 % 
popiół surowy 8,20 % 
wapń 1,40 % 

fosfor 0,70 % 
sód 0,20 % 
magnez 0,25 % 
lizyna 0,70 % 
metionina 0,30 %

Zalecane dawkowanie:

Ciężarne klacze: 
- od 9 miesiąca: 300 g na 100 kg masy ciała
- od 11 miesiąca: 500 g na 100 kg masy ciała
Klacze karmiące:
- od 1 do 3 miesiąca: 500 - 650 g na 100 kg masy ciała
Ogiery: 300 g na 100 kg masy ciała

Przy karmieniu mniejszymi ilościami produktu zalecamy 
stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  30.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 100,00 mg 
witamina C (3a312) 90,00 mg 
witamina B1  (3a821) 10,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 10,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 10,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 50,00 mcg 
niacyna (3a314) 25,00 mg 
pantotenian wapnia 20,00 mg 
biotyna (3a880) 325,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 25,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 100,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 110,00 mg 
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat 15,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 35,00 mg 
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat 10,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 170,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 22,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,80 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,30 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3)  110,00 mg 
DL-Metionina (3c301) 560,00 mg

Skład:

jęczmień płatkowany 22,7 %, czarny owies 18,8 %, kukurydza płatkowana 18,5 
%, poekstrakcyjna śruta sojowa 7,9 %, melasa z trzciny cukrowej 5,0 %, otręby 
pszenne 3,9 %, makuch lniany 3,8 %, poekstrakcyjna śruta słonecznikowa 3,8 
%, groch (płatkowany) 3,0 %, otręby owsiane 2,9 %, mączka z lucerny 2,2 %, 
węglan wapnia 2,0 %, fosforan dwuwapniowy 1,7 %, olej z ostropestu plamis-
tego 0,9 %, melasa 0,9 %, mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny 
(EMH) 0,6 %, chlorek sodu 0,5 %, kukurydza 0,3 %, tlenek magnezu 0,2 %, 
jęczmień 0,2 %, młóto słodowe 0,1 %, drożdże piwne 0,1 %

musli

20 kg worek
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Fohlenstarter Pellets  

    

Najlepszy możliwy start w dorosłość. 
W pierwszych miesiącach życia źrebięcia tworzone są 
podwaliny dla zdrowego i długiego życia, dlatego 
odpowiednia, zrównoważona dieta w tym okresie ma tak 
duże znaczenie. U źrebiąt zapotrzebowanie na białko, 
minerały i witaminy jest bardzo wysokie, dlatego 
Fohlenstarter odznacza się najlepszym jakościowo białkiem 
(co umożliwia bardzo wczesne karmienie źrebiąt, zwłaszcza 
kiedy klacz ma mało mleka) i optymalną zawartością  
aminokwasów. Bardzo korzystny bilans energii i białka oraz 
witamin, minerałów  i mikroelementów wspomaga zdrowy 
wzrost i zapewnia prawidłowy rozwój kości, mięśni 
i ścięgien. Specjalna kompozycja produktu skutecznie 
zapobiega uszkodzeniom rozwojowym szkieletu, takim jak 
OCD (osteochondroza). Fohlenstarter jest optymalną 
podstawą dla zdrowego rozwoju źrebięcia.

Zalety w skrócie:
• wysokiej jakości i lekkostrawny
• ze specjalną mieszanką aminokwasów dla

rozwoju zdrowych kości
• z odtłuszczonym mlekiem w proszku dla

zwiększenia dostępności składników odżywczych

granulat

6 mm Ø 
25 kg worek

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 17,00 % 
tłuszcz surowy 3,50 % 
włókno surowe 6,50 % 
popiół surowy 8,90 % 
wapń 1,40 % 

fosfor 0,80 % 
sód 0,30 % 
magnez 0,30 % 
lizyna 0,85 % 
metionina 0,45 %

Zalecane dawkowanie:

Fohlenstarter pellets polecany jest od 3-4 tygodnia 
życia, kiedy źrebięta zaczynają samodzielnie jeść. 
Początkowa dawka powinna wynosić 100 – 150 g na dzień, 
a następnie powinien być używany jako dodatek do 
dziennej dawki owsa w ilości (w zależności od rozwoju 
źrebięcia) 400 – 600 g na 100 kg masy ciała.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  30.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 250,00 mg 
witamina C (3a312) 60,00 mg 
witamina B1  (3a821) 3,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 4,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 2,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 30,00 mcg 
niacyna (3a314) 30,00 mg 
pantotenian wapnia 20,00 mg 
biotyna (3a880) 600,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 100,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 60,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 24,00 mg 
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat 30,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 95,00 mg 
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat 50,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 145,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 75,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,55 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,20 mg 
DL-Metionina (3c301) 1.845,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3) 366,00 mg

Skład:

jęczmień 21,0 %, kukurydza 20,0 %, otręby pszenne 19,7 %, poekstrakcyjna 
śruta sojowa 13,0 %, makuch lniany 10,0 %, melasa z trzciny cukrowej 5,7 %, 
wysłodki owocowe 5,0 %, węglan wapnia 1,8 %, fosforan dwuwapniowy 1,1 
%, chlorek sodu 0,7 %, odtłuszczone mleko w proszku 0,5 %, tlenek magnezu 
0,1 %
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ENERGIA 11,0 MJ/kg 

skrobia 25,1 % cukier 6,4 %



Zucht Pellets  

granulat

6 mm Ø 
25 kg worek

Zucht Pellets to najwyższej 
jakości zamiennik Zucht Musli dla klaczy 
i ogierów, które preferują granulat. 
Jest to pasza specjalnie skomponowana 
dla koni hodowlanych, która dzięki swojemu 
zbilansowanemu składowi oferuje wszystko, 
co potrzebne do osiągnięcia optymalnych 
wyników hodowlanych.

W przypadku klaczy hodowlanych szczególnie istotne 
jest uwzględnienie w ich diecie wysokiego zapotrzebowania 
na białko i minerały w czasie ciąży oraz laktacji. Ze względu 
na rozwój płodu i produkcję mleka w tym okresie rozsądne 
żywienie jest niezbędne. Zucht Pellets jest paszą bogatą w 
niezbędne aminokwasy, takie jak lizyna i metionina. Oba 
muszą zostać dostarczone w paszy i są kluczowymi 
składnikami potrzebnymi do rozwoju mięśni oraz produkcji 
mleka pokrywającej zapotrzebowanie źrebięcia. W 
połączeniu ze zwykłą paszą treściwą Zucht Pellets 
zapewnia wysoką jakość mleka u klaczy, wysoką jakość 
spermy u ogierów i optymalny rozwój i wzrost młodych koni. 
Poziom wapnia i fosforu w tym granulacie oraz ich 
wzajemny stosunek są specjalnie dostosowane dla pokrycia 
wyższego zapotrzebowania na te pierwiastki podczas 
rozwoju szkieletu u płodu i podczas późniejszego wzrostu 
kości u źrebiąt. Zrównoważony poziom witamin, minerałów i 
mikroelementów zapewnia witalność, zdrowie i wysoką 
płodność. Dzięki dodatkowi suszu z jabłek Zucht Pellets jest 
szczególnie smaczny. Zucht Pellets optymalnie zaspokaja 
wszystkie wysoce specyficzne wymagania żywieniowe 
klaczy hodowlanych, reproduktorów, źrebiąt i roczniaków.

Zalety w skrócie:
• Wysoka jakość i lekkostrawność
• Z niezbędnymi aminokwasami lizyną i metioniną
• Zbilansowany stosunek wapnia / fosforu
• Z idealną zawartością minerałów i witamin
• Z organicznymi mikroelementami

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 15,50 % 
tłuszcz surowy 3,90 % 
włókno surowe 4,90 % 
popiół surowy 8,80 % 
wapń 1,40 % 

fosfor 0,70 % 
sód 0,35 % 
magnez 0,30 % 
lizyna 0,70 % 
metionina 0,40 %

Zalecane dawkowanie:
Ciężarne klacze od 9 miesiąca: 300 g / 100 kg masy ciała 
na dzień, od 11 miesiąca ciąży: 500 g /100 kg masy ciała na 
dzień, Klacze karmiące od 1 do 3 miesiąca: 500 - 650 g na 
100 kg masy ciała na dzień. Ogiery 300g / 100kg masy 
ciała. Źrebaki które ukończyły pierwszy rok  150g / 100kg 
Przy karmieniu mniejszymi ilościami granulatu zalecamy 
stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  24.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 1.600,00 I.E. 
witamina E (3a700) 200,00 mg 
witamina C (3a312) 60,00 mg 
witamina B1  (3a821) 3,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 4,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 2,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 30,00 mcg 
niacyna (3a314) 30,00 mg 
pantotenian wapnia 20,00 mg 
biotyna (3a880) 600,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 3,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 100,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 80,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 125,00 mg 
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat 35,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 32,00 mg 
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat 20,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 200,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 50,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,70 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 1,60 mg 
DL-Metionina (3c301) 1.232,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3) 244,00 mg

Skład:

kukurydza 30,6 %, jęczmień 23,1 %, makuch lniany 13,2 %, otręby pszenne 
11,8 %, melasa z trzciny cukrowej 7,8 %, poekstrakcyjna śruta sojowa 7,0 %, 
węglan wapnia 2,0 %, fosforan dwuwapniowy 1,0 %, chlorek sodu 0,8 %, młóto 
słodowe 0,8 %, drożdże piwne 0,5 %, tlenek magnezu 0,2 %
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skrobia 30,4 % cukier 5,5 %

ENERGIA 11,2MJ/kg 



Osteomin   

  
Aby, o ile to tylko możliwe, uniknąć 
uszkodzenia kości, mięśni oraz ścięgien 
i osiągnąć optymalny rozwój podczas wzrostu, 
młode konie potrzebują rozsądnie 
zbilasowanej, specjalnej mieszanki minerałów, 
mikroelementów  i witamin. 
Dla utrzymania prawidłowej budowy i funkcji układu 
kostnego, Osteomin zawiera zrównoważony poziom 
wapnia i fosforu. Jest to szczególnie ważne dla 
sprostania wymaganiom rosnących koni. W celu 
utrzymania dobrej jakości tkanki łącznej, a także 
optymalizacji procesu wzrostu i kostnienia oraz wsparcia 
metabolizmu węglowodanów, białek i minerałów - miedź, 
cynk i mangan, zawartych w preparacie Osteomin, są w 
łatwo przyswajalnej formie organicznego chelatu. Duży 
udział niezbędnych aminokwasów - lizyny i metioniny - 
zapewnia prawidłowy wzrost. 

granulat

6 mm Ø 
8 kg wiadro 
25 kg worek

Skład analityczny i zawartość:

wapń 8,00 % 
fosfor 4,00 % 
sód 1,00 % 

magnez 2,00 % 
lizyna 0,60 % 
metionina 1,30 %

Zalecane dawkowanie:

3-6 miesiąc życia: 40 g/dzień +/- 10g; 6-12 miesiąc życia:
75 g/dzień +/- 15g; 12-24 miesiąc życia: 90g +/- 20g. Jedna
miarka odpowiada około 120 g. Powyższe zalecenia
dawkowania dotyczą koni o szacowanej wadze końcowej
500 do 600 kg.

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  600.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 40.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 2.000,00 mg 
witamina C (3a312) 1.800,00 mg 
witamina B1  (3a821) 200,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 200,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 200,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 1.000,00 mcg 
niacyna (3a314) 500,00 mg 
pantotenian wapnia 400,00 mg 
biotyna (3a880) 6.500,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 75,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 500,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 1.250,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 600,00 mg 
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat 300,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 1000,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 450,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 210,00 mg 
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat 180,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 10,00 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 10,00 mg 
DL-Metionina (3c301) 11.180,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3) 2.200,00 mg

Skład:

otręby pszenne 27,0 %, fosforan dwuwapniowy 21,0 %, mączka z lucerny 
20,0 %, węglan wapnia 7,0 %, melasa z trzciny cukrowej 5,10 %, jęczmień 
3,80 %, tlenek magnezu 3,4 %, chlorek sodu 2,60 %, poekstrakcyjna śruta 
słonecznikowa 2,0 %, młóto słodowe 1,50 %, olej z ostropestu plamistego 
1,10 %, drożdże piwne 1,00 %
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Rosse Kur  

Beta-karoten i prekursor witaminy A odgrywają 
ważną rolę w płodności ogierów i klaczy. 
Wysoki poziom (4000 mg) Beta-karotenu w połączeniu 
z innymi ważnymi witaminami, minerałami, 
mikroelementami i aminokwasami jest niezwykle 
istotny dla procesu reprodukcji: Beta-karoten 
utrzymuje lub podnosi zrównoważoną syntezę 
progesteronu i hormonu luteinizującego u klaczy, 
u których występują problemy z zaźrebieniem,
a u ogierów szczególnie poprawia jakość spermy.
Ponadto suplement podnosi poziom witaminy A w mleku
i dlatego pomaga skrócić okresy biegunki u źrebiąt.

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 17,50 % 
tłuszcz surowy 2,70 % 
włókno surowe 6,90 % 
popiół surowy 14,50 % 
wapń 2,00 % 

fosfor 0,60 % 
sód 0,40 % 
magnez 0,50 % 
lizyna 3,30 % 
metionina 7,80 %

Zalecane dawkowanie:

Ogiery w sezonie krycia: 100g/dzień. 
Klacze 4 tygodnie przed terminem porodu i przez następne 4 
tygodnie: 100g/dzień. 
Najlepsze efekty zostaną osiągnięte przy jednoczesnym  
karmieniu z Zucht Musli lub Zucht Pellets. 

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  100.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 6.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 5.500,00 mg 
witamina C (3a312) 240,00 mg 
witamina B1  (3a821) 12,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 16,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 8,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 120,00 mcg 
niacyna (3a314) 12,00 mg 
pantotenian wapnia 80,00 mg 
biotyna (3a880) 2.400,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 12,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 2.000,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 165,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 270,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 420,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 65,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 1,50 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 3,30 mg 
beta-karoten (3a160a) 4.000,00 mg 
DL-Metionina (3c301) 7620,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3) 26.460,00 mg

Skład:

otręby pszenne 35,7 %, makuch lniany 17,0 %, jęczmień 14,6 %, melasa z 
trzciny cukrowej 7,0 %, kukurydza 7,0 %, węglan wapnia 4,2 %, młóto słodowe 
1,5 %, drożdże piwne 1,0 %, chlorek sodu 0,9 %, tlenek magnezu 0,4 %
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granulat

6 mm Ø 
4 kg wiadro



Pasze jednoskładnikowe

Jęczmień
Jęczmień to klasyczna pasza dla koni 
w krajach pozaeuropejskich. Należy 
jednak patrzeć na jęczmień nieco 
szerzej. W porównaniu z owsem ma 
wprawdzie wyższą wartość 
energetyczną, jednak skrobia w 
jęczmieniu nie poddanym obróbce 
jest tak mocno związana, że koniowi 
trudno jest ją "rozłożyć i strawić".
Z tego powodu, w naszych paszach 

przetwarzany jęczmień jest wstępnie 
obrobiony hydrotermicznie lub 
ekspandowany.

Owies
Owies jest szczególnie cenny jako 

źródło energii w żywieniu koni przede 
wszystkim dzięki wysokiej strawności 

       nawet w nieprzetworzonej formie.
Ze względu na duży udział łusek jest        

zwykle dobrze przeżuwany. 
Stosunkowo wysoka zawartość 

nienasyconych kwasów tłuszczowych 
i śluzów ma dodatkowo pozytywny 

wpływ na trawienie. Ale te pozytywne 
cechy owsa często mogą stać się 

 jego wadą, gdy koń robi się po nim 
nadpobudliwy.

Kukurydza
Kukurydza, podobnie jak jęczmień, ma 

wyższą wartość energetyczną niż 
owies, ale także wyższą zawartość 
skrobi. To znacznie zmniejsza 
strawność nieprzetworzonej 
kukurydzy w jelicie cienkim. Aby 
uniknąć problemów trawiennych 
u konia, stosujemy kukurydzę
obrobioną hydrotermicznie

lub ekspandowaną.

Mariendistel Öl  
Korzyści ze stosowania oleju 
z ostropestu plamistego są od 
dawna dobrze znane ludziom 
przykładającym szczególną 
wagę do prawidłowej diety.

W żywieniu koni oleje roślinne są 
używane głównie jako źródło 
energii, w celu wyeliminowania 
pylenia się paszy, a także po to, by 
uzyskać błyszczącą sierść lub z 
powodów terapeutycznych. Zawarty 
w nasionach ostropestu olej ma 
najwyższy poziom podstawowych 
kwasów tłuszczowych spośród 
wszystkich nasion, z jakich 
produkuje się olej. Zużywają one 
mniej tlenu z krwi niż nasycone 
kwasy tłuszczowe i wypełnia puste 
depozyty glikogenowe lepiej niż 
jakiekolwiek inne źródło energii. 
Jako łatwo dostępne źródło energii 
wspomaga wzrost i płodność oraz 
skutecznie wzmacnia układ 
immunologiczny. Poziom witamin
i minerałów czyni go naprawdę 
wartościowym i naturalnym źródłem 
kluczowych dla organizmu 
składników.

Zalecane dawkowanie:

W zależności od zapotrzebowania i wagi 
konia: 50 do 150 ml dziennie. Należy 
podawać zmieszany z paszą treściwą. 
Pierwsze efekty są zauważalne już po 
10 dniach stosowania i z czasem stają 
się bardziej widoczne.

1 l butelka 
4,5 l lub kanister
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Jęczmień płatkowany Owies gnieciony   

płatki płatkipłatki
15 kg worek 15 kg worek15 kg worek

Podstawową korzyścią 
płynącą z zastosowania 
jęczmienia w diecie koni jest 
większa ilość uzyskanej 
energii w porównaniu              
z karmieniem owsem.

Owies to dla koni najłatwiejsze 
w trawieniu zboże.

  
 

 

 

 
   

Karmienie koni kukurydzą 
ma takie samo znaczenie w 
USA jak karmienie koni owsem 
w Europie - nie bez powodu: 
podstawową jej zaletą jest 
wyższa zawartość energii w 
stosunku do owsa z 
równocześnie niską ilością 
białka. 

Niezaprzeczalną wadą kukurydzy jest jej 
twarda struktura, przez co często nie jest 
ona wystarczająco dobrze przeżuta 
przez konie i dlatego wartościowe 
substancje    odżywcze odżywcze      nie 
mogą zostać dostatecznie strawione. 
Jednak poddanie kukurydzy obróbce 
hydrotermicznej i płatkowanie, 
powoduje poprawę strawności oraz 
przyswajalności jak również poprawę
smaku. To sprawia, że wszystkie zalety 
kukurydzy mogą zostać z łatwością 
wykorzystane w żywieniu koni. 
Płatkowana kukurydza jest doskonałym 
wzbogaceniem zwykłej paszy treściwej 
lub wartościową podstawą własnej, 
indywidualnej mieszanki.
Co ważne: 0,8 kg kukurydzy, zastępuje 
dawkę energii z około 1 kg owsa!
ENERGIA 13,1 MJ/kg

Kukurydza płatkowana   
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Tak jak w przypadku kukurydzy, zalety 
jęczmienia mogą zostać w pełni 
wykorzystane tylko kiedy poddamy go 
obróbce hydrotermicznej. Płatkowany 
jęczmień może znaleźć zastosowanie 
jako wartościowa podstawa dla Twojej 
własnej, indywidualnej mieszanki 
paszowej albo jako wzbogacenie 
zwykłej paszy treściwej ."Czasem mniej 
znaczy więcej"-zastąp 1 kg owsa 0,9kg 
jęczmienia, aby osiągnąć porównywalny 
poziom energii.

ENERGIA 12,0 MJ/kg

Zawarta w nim skrobia jest bardzo 
dobrze trawiona w jelicie cienkim 
Wysoki poziom śluzu owsianego, 
wspomagającego trawienie i 
chroniącego błonę jelita cienkiego, 
duży udział nienasyconych kwasów 
tłuszczowych i podstawowych 
aminokwasów (lizyny i metioniny) to 
tylko niektóre z zalet tego zboża. 
Ponadto jest chętnie żuty przez konie i 
do tego dobrze miesza się ze śliną- to 
ważne dla procesu trawienia.Jednakże 
owies posiada bardzo niekorzystny 
stosunek wapnia do fosforu(mało 
wapnia, a dużo fosforu), dlatego 
niezbędne jest bilansowanie stosunku 
tych pierwiastków względem siebie 
odpowiednimi suplementami.
Eggersmann Walzhafer został poddany 
procesowi gniecenia.Przez 
wydzielające się w jego trakcie ciepło, 
enzymy rozkładające tłuszcze są 
dezaktywowane,a ziarna stabilizowane. 
Ponadto dzięki hydrotermicznemu 
potraktowaniu gniecionego ziarna, 
niekorzystne skutki takie jak obecność 
zarodników pleśni, które mogą pojawić 
się podczas tradycyjnego gniecenia, są 
całkowicie wyeliminowane.

ENERGIA 11,6 MJ/kg



Dodatki mineralne

Mineral Leckstein  

sód 38,00 %

Dodatki na kg:

żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 1.500 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 190 mg 
tlenek cynku (3b603) 290 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 280 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 150 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 10 mgDodatki na kg:

tlenek cynku (3b603) 1.350,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 1.000,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 1.250,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 525,00 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 25,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3)  8,00 g 
DL-Metionina (3c301) 4,00 g 
Selen (3b802) (Gecoatetes Natriumselenit-Granulat) 10,00 mg

Skład:
Fosforan sodowo-wapniowy 21,1 %, fosforan wapnia 18,9 %, chlorek sodu 
15,4 %, melasa jabłkowa 14,2 %, węglan magnezowo-wapniowy 10,6 %, 
otręby pszenne 4,8 %, wytłoki jabłkowe 3,5 %, tlenek magnezu 2,3 %

Jest to optymalne źródło minerałów dla Twoich 
koni w okresie wypasu, utrzymywanych w stajni 
lub w grupach w systemie wolnowybiegowym.
Ta smaczna lizawka jest odporna na warunki 
atmosferyczne i dlatego doskonale nadaje się do użytku 
na zewnątrz. Wapń i fosfor odgrywają ważną rolę dla 
zachowania optymalnego stanu układu kostnego. Niski 
poziom sodu w innych paszach jest zrównoważony 
przez sód obecny w tej lizawce. Wiele ważnych 
mikroelementów, potrzebnych do przeprowadzania 
podstawowych metabolicznych procesów, zostało w niej 
zawartych w  ilościach pokrywających dzienne 
zapotrzebowanie. Aby zamontować ją na padoku lub w 
stajni polecamy nasz specjalny uchwyt.

Mineral Leckstein to lizawka mineralna,  
której nie powinno zabraknąć w żadnej stajni 
- nie tylko w gorących porach roku.
Dzięki niej dorosły koń, w zależności od potrzeb, sam 
na bieżąco uzupełnia ilości minerałów i pierwiastków 
śladowych w organizmie. Ryzyko niedoborów, 
powstałych na skutek wzmożonych potrzeb konia bądź 
nieregularnego karmienia, zostaje wyeliminowane.  

Osteomin Leckmasse  

20 kg pojemnik

wiadro kostka

2 i 5 kg
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wapń 12,00 % 
fosfor 8,00 % 

Skład analityczny i zawartość:

sód 7,00 % 
magnez 2,00 %

Skład analityczny i zawartość:

magnez 0,50 %

Minerały odgrywają ważną rolę w metabolizmie i stanowią materiał budulcowy organizmu. 
Ponieważ organizm nie jest w stanie sam ich wytworzyć, muszą być dostarczane z 
pożywieniem. Jednak nigdy nie należy tego robić na zasadzie: „Im więcej, tym lepiej”, lecz 
zawsze zgodnie z zapotrzebowaniem, stopniem przyswajania i trybem życia konia. 
Zasadniczo pasza mineralna jest niezbędna w przypadku diety składającej się tylko z owsa 
i siana. Jeśli racja dla konia jest już uzupełniona mieszanką paszową, np. w postaci 
pelletów lub musli, wówczas to od ich ilości zależy, czy należy dodatkowo podać paszę 
mineralną.
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Najwyższa jakość, smaczne i praktyczne -    
to nie mogłoby być łatwiejsze! 
Mineral Bricks z dodatkiem czosnku dostarczają 
Twojemu koniowi wszystkich witamin, minerałów 
i mikroelementów, których potrzebuje dla zdrowia, 
wzrostu i utrzymania formy. Dzięki ich praktycznemu 
kształtowi i wielkości Mineral Bricks pasują do każdej 
kieszeni, a podanie ich we właściwej ilości jest 
niesamowicie łatwe: to zatem świetna nagroda 
i zbilansowany dodatek w jednym produkcie! Z Mineral 
Bricks konie otrzymują wszystkie wartości odżywcze, 
których potrzebują, zwłaszcza podczas sezonu 
pastwiskowego oraz w przypadku koni trzymanych przez 
cały rok w systemie wolnowybiegowym. Skarmiane 
codziennie aktywują metabolizm i stymulują układ 
immunologiczny, a składniki odżywcze w nich zawarte 
uzupełniają wszystkie możliwe niedobory i regulują liczne 
funkcje w organizmie. 

                               

Najwyższa jakość, smaczne i praktyczne - 
to nie mogłoby być łatwiejsze! 
Mineral Bricks dostarczają Twojemu koniowi wszystkich   
witamin, minerałów i mikroelementów, których potrzebuje 
dla zdrowia, wzrostu i utrzymania formy. Dzięki ich 
praktycznemu kształtowi i wielkości Mineral Bricks pasują 
do każdej kieszeni, a podanie ich we właściwej ilości jest 
niesamowicie łatwe! To zatem świetna nagroda        
i zbilansowany dodatek w jednym produkcie! Z Mineral Bricks 
konie otrzymują wszystkie wartości odżywcze, których 
potrzebują - zwłaszcza podczas sezonu pastwiskowego 
oraz w przypadku koni trzymanych przez cały rok w 
systemie wolnowybiegowym. Skarmiane codziennie 
aktywują metabolizm i stymulują układ immunologiczny, a 
składniki odżywcze w nich zawarte uzupełniają wszystkie 
możliwe niedobory i regulują liczne funkcje w organizmie. 

Zalecane dawkowanie:

Konie ras lekkich i kuce: 50 g/dzień (ok. 4 - 5 cukierków). 
Konie ras ciężkich: 100 g/dzień (ok. 8 - 10 cukierków). 

Zalecane dawkowanie:

Konie ras lekkich i kuce: 50 g/dzień (ok. 4 - 5 cukierków). 
Konie ras ciężkich: 100 g/dzień (ok. 8 - 10 cukierków). 

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  200.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 20.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 2.000,00 mg 
witamina C (3a312) 500,00 mg 
witamina B1  (3a821) 100,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 100,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 100,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 500,00 mcg 
niacyna (3a314) 500,00 mg 
pantotenian wapnia 250,00 mg 
biotyna (3a880) 5.000,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 20,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 850,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 2.470,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 345,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 8,00 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 15,00 mg

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  200.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 20.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 2.000,00 mg 
witamina C (3a312) 500,00 mg 
witamina B1  (3a821) 100,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 100,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 100,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 500,00 mcg 
niacyna (3a314) 500,00 mg 
pantotenian wapnia 250,00 mg 
biotyna (3a880) 5.000,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 20,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 850,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 2.470,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 345,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 8,00 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 15,00 mg

Skład:

otręby pszenne 35,3 %, mączka z lucerny 16,5 %, węglan wapnia 15,5 %, 
fosforan dwuwapniowy 7,5 %, melasa z trzciny cukrowej 7,0 %, chlorek sodu 
6,0 %, tlenek magnezu 5,5 %, czosnek 4,0 %

Skład:

otręby pszenne 39,0 %, mączka z lucerny 16,5 %, węglan wapnia 15,5 %, 
fosforan dwuwapniowy 7,5 %, melasa z trzciny cukrowej 7,0 %, chlorek sodu 
6,0 %, tlenek magnezu 5,5 %

Skład analityczny i zawartość:
wapń 8,00 % 
fosfor 2,00 % 

sód 2,20 % 
magnez 3,00 %

Skład analityczny i zawartość:

wapń 8,00 % 
fosfor 2,00 % 

sód 2,00 % 
magnez 3,00 %

granulat
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granulat
15 mm Ø 
4 kg wiadro 
25 kg worek

Mineral Bricks  Mineral Bricks z czosnkiem
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15 mm Ø 
4 kg wiadro 
25 kg worek



Mineralny suplement diety dla koni i kucyków.
Mieszanka mineralna pozbawiona ziaren zbóż, o wysokiej 
zawartości witamin, minerałów i mikroelementów. Już 
minimalna ilość bilansuje dawkę żywieniową, a bardzo niski 
poziom skrobi i cukru wspomaga oraz odciąża metabolizm. 
Dodatek ten uzupełnia wszystkie niedobory i reguluje liczne 
funkcje w organizmie. Celowe uniknięcie zbóż w składzie, 
powoduje brak nadmiernego obciążania układu 
pokarmowego i umożliwia karmienie także bardzo wrażliwych 
koni lub takich z problemami metabolicznymi czy alergiami.
Zalety w skrócie:

Zalecane dawkowanie:

Lekkie konie i kucyki: 50 g dziennie (8-10 sztuk).
Ciężkie konie: 100 g dziennie (12-16 sztuk).

Dodatki na kg:
witamina A (3a672a)  250.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 25.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 2.500,00 mg 
witamina C (3a312) 625,00 mg 
witamina B1  (3a821) 125,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 125,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 125,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 625,00 mcg 
niacyna (3a314) 625,00 mg 
pantotenian wapnia 310,00 mg 
biotyna (3a880) 6.250,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 25,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 1.015,00 mg 
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat 84,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 3.075,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 125,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 430,00 mg 
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat 50,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 10,00 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 18,00 mg 
DL-Metionina (3c301) 3.080,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3) 610,00 mg

Skład:

otręby ryżowe 25,0 %, mączka z lucerny 15,0 %, fosforan dwuwapniowy 
12,0 %, węglan wapnia 11,0 %, makuch lniany 8,0 %, wysłodki owocowe 
7,0 %, melasa z trzciny cukrowej 6,0 %, tlenek magnezu 5,4 %, chlorek sodu 
5,0 %, liście głogu 0,3 %, liście ostropestu plamistego 0,3 %, karczochy 0,3 %, 
mniszek lekarski 0,3 %, liście miłorzębu 0,3 %

• zredukowana	ilość	skrobi	i cukru
• odpowiednia dla alergików
• specjalnie	wyselekcjonowana	mieszanka	ziół
• zawiera	niezbędne	aminokwasy:	lizynę	oraz	metioninę
• pierwiastki	śladowe	pochodzące	ze	związków
organicznych

• smaczna
• praktyczny	rozmiar	(13	mm)	-	może	być	skarmiany
zarówno	z	ręki	jak	i	podawana	do	żłobu
Skład	analityczny	i	zawartość:

wapń 7,00 % 
fosfor 3,00 % 
sód 2,00 % 
magnez 3,00 % 

lizyna 0,65 % 
metionina 0,50 % 
skrobia 6,20 % 
cukier 2,30 %

granulat
8 kg wiadro 
25 kg worek

Kräutermineral getreidefrei   
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Golden Mineral jest starannie wyważonym 
i smacznym suplementem mineralnym, o 
zapachu ziołowym, który jest stosowany    
w celu uzupełnienia poziomu witamin, 
minerałów i mikroelementów, których brak    
w standardowej paszy.        

Odpowiedni poziom witamin, minerałów i 
mikroelementów odgrywa kluczową rolę w 
zdrowiu, rozwoju i utrzymaniu formy naszych 
koni.
Czy Twój koń naprawdę dostaje to, czego potrzebuje? Horse 
Vital Plus jest naszym przepysznym, wysoce 
witaminizowanym suplementem mineralnym dla wszystkich 
typów koni. Pomyśleliśmy nie tylko o   koniach użytkowanych 
sportowo, ale i o ogierach w hodowli czy o źrebnych lub 
karmiących klaczach, które tradycyjnie są karmione tylko 
zbożem i sianem. Horse Vital Plus pokrywa wszystkie 
zapotrzebowania Twojego konia od A - jak witamina A, do Z - 
jak cynk (Zn), a dzięki składnikom najwyższej jakości 
wspomaga dodatkowo wszystkie procesy metaboliczne, a 
przez to również system immunologiczny, gwarantując 
długotrwałą witalność, sprawność i zdrowie.

        

Minerały mają kluczowe znaczenie dla budowy 
i utrzymania wytrzymałych kości, ścięgien, więzadeł 
i mięśni. Witaminy mają bardzo ważną rolę do odegrania 
w wielu metabolicznych procesach, chronią organizm od 
działania wolnych rodników i wzmacniają obronę 
immunologiczną. Mikroelementy wspierają produkcję 
chrząstki, skóry oraz rogu kopytowego i aktywnie 
wspomagają wiele metabolicznych procesów. Wszystkie 
te składniki pokarmowe są połączone w Golden Mineral, 
który całkowicie zaspokaja wszystkie żywieniowe 
potrzeby twojego konia. Specjalne zioła pomagają 
podnieść dostępność składników odżywczych. Zatem 
Golden Mineral jest idealnym kompletnym 
suplementem dla Twojego konia.

Zalecane dawkowanie:

Zalecane dawkowanie:

Źrebięta, kuce i małe konie: 25g/dzień.
Konie wyścigowe i sportowe: 75g/dzień.
Ogiery kryjące i ciężarne klacze:  100g/dzień, karmiące 
klacze: 150g/dzień. 

Źrebięta,kuce i małe konie: 50 g / dzień, klacze.
Konie sportowe i wyścigowe: 150 g / dzień.
Klacze źrebne i karmiące, ogiery: 200 g / dzień 

Dodatki na kg:

Dodatki na kg:

witamina A (3a672a)  700.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 40.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 6.000,00 mg 
witamina C (3a312) 2.000,00 mg 
witamina B1  (3a821) 400,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 400,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 400,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 1.000,00 mcg 
niacyna (3a314) 1.000,00 mg 
pantotenian wapnia 800,00 mg 
biotyna (3a880) 13.000,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 150,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 5.000,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 2.000,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 1.000,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 1.700,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 275,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 5,00 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 20,00 mg

witamina A (3a672a)  350.000,00 
I.E. witamina D3 (3a671) 20.000,00 I.E. 
witamina E (3a700) 3.000,00 mg 
witamina C (3a312) 1.000,00 mg 
witamina B1  (3a821) 200,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 200,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 200,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 500,00 mcg 
niacyna (3a314) 500,00 mg 
pantotenian wapnia 400,00 mg 
biotyna (3a880) 6.500,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 75,00 mg 
chlorek choliny (3a890) 2.500,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 1.000,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 500,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 850,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 135,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 2,50 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 10,00 mg

Skład:

Skład:

otręby pszenne 25,0 %, węglan wapnia 24,0 %, fosforan dwuwapniowy 14,4 
%, mączka z lucerny 7,5 %, otręby owsiane 6,1 %, chlorek sodu 5,4 %, melasa 
z trzciny cukrowej 5,0 %, tlenek magnezu 3,4 %, młóto słodowe 0,8 %, drożdże 
piwne 0,5 %otręby pszenne 21,5 %, węglan wapnia 19,7 %, fosforan dwuwapniowy 

14,4 %, otręby owsiane 11,0 %, tlenek magnezu 8,7 %, mączka z lucerny 
7,5 %, chlorek sodu 5,4 %, melasa z trzciny cukrowej 5,0 %, cząber ogrodowy 
0,8 %, liść pokrzywy 0,5 %, majeranek 0,3 %, rumianek 0,3 %, szałwia 0,3 %, 
kolendra 0,3 %, liść orzecha 0,3 %

Skład analityczny i zawartość:

wapń 10,00 % 
fosfor 3,00 % 

Skład analityczny i zawartość:

wapń 12,00 % 
fosfor 3,00 % 

sód 2,00 % 
magnez 2,00 %

sód 2,00 % 
magnez 4,50 %

granulat granulat

6 mm Ø 
8 kg wiadro 
25 kg worek 
3 kg torebka

6 mm Ø 
3 kg torebka 
4 i 10 kg wiadro 
25 kg worek
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PROFI Koncentraty
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Nowoczesna hodowla koni, szczególnie ze 
względu na wrażliwy organizm zwierząt oraz 
ich delikatny układ pokarmowy, stawia 
hodowców koni przed coraz to nowymi 
wyzwaniami. Niedobór, ale także 
przedawkowanie mogą prowadzić do 
zaburzeń i problemów w funkcjonowaniu 
organizmu konia.

Specjaliści firmy Eggersmann stawili 
czoła temu rosnącemu zapotrzebowaniu 
i prezentują nowe koncentraty Eggersmann 
PROFI. Opracowując nowe koncentraty, 
udoskonalono już sprawdzone produkty, a 
także zaprojektowano wyroby całkowicie 
nowe pod względem składu i postaci daw-
kowania. Przykładowo, obecnie stosuje się 
pierwiastki śladowe częściowo związane or-
ganicznie, o których mówi się, że są lepiej 
wchłaniane. Równie ważna dla efektywności 
koncentratów jest jakość surowców. 
W Eggersmann przywiązuje się dużą wagę 
do naturalnej i delikatnej obróbki 
surowców, tak aby po włączeniu do danej 
receptury w maksymalnym stopniu 
zachowały swoje właściwości.

Podobnie różnorodne jak poszczególne 
receptury są także obszary zastosowań, w któ-
rych koncentraty Eggersmann PROFI mogą 
okazać się pomocne. Z jednej strony oferują 
one rozwiązania na problemy mięśniowo-
szkieletowe, ścięgna, więzadła, chrząstki 
i stawy, a z drugiej mogą być wykorzystywa-
ne do stymulowania metabolizmu, wspierania 
jelit, zwiększania odporności, wspomagania 
dróg oddechowych czy wydajności konia. 
Jednak wszystkie produkty PROFI mają 
jedną wspólną cechę: ze względu na 
wysokiej jakości skład potrzebna jest jedynie 
niewielka ich dawka. Dzięki temu chroniony 
jest nie tylko Twój koń, ale i Twoja kieszeń.
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Zalecane dawkowanie:

W celu przywrócenia prawidłowej masy ciała oraz musku-
latury i zwiększenia wydolności organizmu stosować 2 razy 
dziennie 2 miarki nieprzerwanie przez 10 dni. Następnie 
1 miarkę rano i wieczorem. Konie sportowe, karmiące kla-
cze i kryjące ogiery: 2 miarki rano i wieczorem (1 miarka = 
ok. 70 g).

Dodatki na kg:
witamina A (3a672a)  40.000,00 I.E. 
witamina D3 (3a671) 2.400,00 I.E. 
witamina E (3a700) 500,00 mg 
witamina C (3a312) 96,00 mg 
witamina B1  (3a821) 4,80 mg 
witamina B2 - ryboflawina 6,40 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 3,20 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 48,00 mcg 
niacyna (3a314) 48,00 mg 
pantotenian wapnia 32,00 mg 
biotyna (3a880) 960,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 4,80 mg 
chlorek choliny (3a890) 160,00 mg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 40,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 60,00 mg 
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat 150,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 100,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 220,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 16,00 mg 
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat 90,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,36 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,80 mg 
DL-Metionina (3c301) 5.500,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3) 1.090,00 mg

Skład:
soja ekspandowana 89,9 %, wysłodki owocowe 7,10 %, tlenek magnezu 0,40 %

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 34,30 % 
tłuszcz surowy 16,90 % 
włókno surowe 6,40 % 
popiół surowy 5,90 % 
wapń 0,50 % 

fosfor 0,60 % 
magnez 0,25 % 
lizyna 2,00 % 
metionina 1,00 %
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proszek
6 kg wiadro 

 20 kg worek

• niskie dawkowanie
• z aminokwasami lizyną i metioniną
• wspiera nabudowę mięśni
• ze związkami organicznymi
• korzystnie wpływa na jezdność Twojego konia

i jego chęć do pracy

       

Aminoral, poprzez dodatek wartościowych 
podstawowych aminokwasów takich jak 
lizyna  i metionina, wspiera zdrowie, stałą 
rozbudowę i elastyczność mięśni, nie 
dostarczając przy tym dodatkowej energii. 

Dlatego właśnie Aminoral polecany jest zwłaszcza         
w okresie intensywnego treningu koni sportowych. Ten 
koncentrat aktywnych składników zawiera kombinację 
związków mineralnych pochodzenia organicznego 
i nieorganicznego, które wspomagają procesy 
metaboliczne. Jest zalecany dla koni, u których 
występuje problem z linieniem lub kiedy potrzebna jest 
poprawa jakości i blasku sierści. Pozytywne skutki 
stosowania Aminoralu zostały zaobserwowane u koni, 
które mają tendencję do zwiększonego pojawiania się 
napięć mięśniowych i są trudne do rozluźnienia w pracy. 
Aminoral znajdzie również zastosowanie u koni 
z problemami z prawidłową wymianą okrywy włosowej, 
a także koni sportowych, które potrzebują dodatkowego 
wsparcia w celu utrzymania pięknej, błyszczącej, 
jedwabistej sierści. Dzięki wysoce wartościowym 
aminokwasom, dodatek ten jest też odpowiedni 
dla klaczy karmiących i daje ogierom najlepsze 
podwaliny dla wysokiej jakości spermy.

Zalety w skrócie:

Rozluźnione,

elastyczne 

mięśnie!

PROFI Aminoral   
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• niskie dawkowanie
• zawiera cynk w organicznej formie, witaminę E,

witaminę B6 oraz selen dla zwiększenia
skuteczności

• wspomaga wzrost i strukturę rogu kopytowego
• sprzyja elastyczności kopyta
• zwiększa odporność skóry, a także wspomaga

jej regenerację

Biotyna jest znana z tego, że ma podstawowe 
znaczenie dla budowy i wytrzymałości kopyt 
oraz zdrowej sierści.
Jej skuteczność została naukowo udowodniona - jest 
bardzo pomocna w przypadku kruchych i suchych kopyt, 
złej jakości rogu kopytowego oraz matowej sierści. 
Biotyna poprawia dojrzewanie keratynocytów, tak więc 
stymuluje tworzenie rogu i znacznie poprawia jego 
strukturę (twardość, elastyczność i spoistość).

Najważniejsze korzyści:

Zalecane dawkowanie:

Źrebaki i kuce 10 g / dzień (0,5 miarki)
Konie ras lekkich: 20 g / dzień (1 miarka)
Konie ras ciężkich: 30 g / dzień (1,5 miarki)

Dodatki na kg:
witamina E (3a700) 6.250,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 1.200,00 mg 
biotyna (3a880) 2.500.000,00 mcg 
tlenek cynku (3b603) 3.000,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 7.500,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 1.000,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 15,00 mg

Skład:
jęczmień 40,0 %, otręby pszenne 27,1 %, melasa z trzciny cukrowej 4,4 %

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 14,40 % 
tłuszcz surowy 2,00 % 
włókno surowe 5,70 % 
popiół surowy 15,30 % 

wapń 4,00 % 
fosfor 0,50 % 
magnez 1,00 %
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Dobra jakość

rogu kopytowego

i lepszy wzrost 

kopyt!

granulat

3 mm Ø 
 1 kg puszka  
4 kg wiadro

• niskie dawkowanie
• z naturalnymi składnikami

pochodzenia komórkowego
• wspiera zapobieganie biegunkom
• wysoka zawartość włókna
• stabilizuje procesy trawienne

Naturalne składniki pochodzenia komórkowego 
do optymalizacji trawienia i redukcji poziomu 
wody w kale u koni z tendencjami do biegunek. 
Z wspomagającym działaniem drożdży piwnych 
jako naturalnego źródła witamin z grupy B.

Profi DarmFit to koncentrat włókna surowego z 
nierozpuszczalnymi składnikami włóknistymi na bazie 
lignocelulozy, który wspomaga rozbicie struktury 
trawionego pokarmu. Dzięki temu enzymy trawienne i 
mikroorganizmy znacznie łatwiej penetrują paszę i 
zapewniają stabilne proce-sy trawienne. Profi DarmFit 
s tabilizuje pH w przewodzie pokarmowym, pomaga w 
zapobieganiu nieprawidłowej fermentacji oraz wspiera 
fizjologiczni e ponowne wchłanianie wody, szczególnie w 
jelicie grubym. W ten sposób konsystencja stolca może 
zostać znacznie popra-wiona, zmniejszając ilość wody w 
kale. Dodane drożdże browarnicze stabilizują wrażliwą 
florę jelitową konia i  zapewniają prawidłowe        
działanie mechanizmów obronnych, 
a także silny układ odpornościowy.

Zalety w skrócie:

Zalecane dawkowanie:

20g / 100 kg masy ciała/dzień.

Skład:
lignoceluloza 70,00 %, wysłodki owocowe 15,00 %, sproszkowane pestki 
winogron 8,00 %, suszone wytłoki marchwiowe 5,00 %, młóto słodowe 1,2 %, 
drożdże piwne 0,8 %

Skład analityczny i zawartość:

białko surowe 3,00 % 
tłuszcz surowy 1,40 % 

włókno surowe 52,00 % 
popiół surowy 1,50 %

granulat

6 mm Ø 
6 kg wiadro 

20 kg worek

Lepsze

trawienie

i zahamowanie

biegunek

PROFI Biotin Plus PROFI DarmFit   
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• niskie dawkowanie
• zdolność	do	wysiłku	pozostaje	bez	ograniczeń
• rezerwy	elektrolitów	mogą	zostać	odbudowane
• idealne	do	użycia	w	intensywnych	fazach	treningu
• regulują	bilans	wody

Wysoka	 potliwość	 w	 trakcie	 upałów	 lub	
podczas	 ciężkich	 sesji	 treningowych	 czy	
transportu	 może	 się	 negatywnie	 odbić	 na	
Twoim	koniu.

Podczas intensywnego wysiłku koń może tracić aż do 25 
litrów potu na dzień. Wraz z utratą potu wydalane są 
również ważne sole mineralne, które są niezwykle istotne 
dla bilansu płynów, ale przy podawaniu właściwej ilości 
elektrolitów zapasy substancji odżywczych mogą zostać 
szybko uzupełnione.

Zalety w skrócie:

Zalecane dawkowanie:

Lekkie konie 15 g / dzień. 
Duże konie 25 g / dzień. 
Elektrolity mogą zostać rozpuszczone w wodzie pitnej lub 
podawane doustnie przy pomocy strzykawki.

Skład:
dekstroza 56,3 %, chlorek sodu 30,3 %, chlorek potasu 8,7 %, węglan wapnia 
4,2 %, tlenek magnezu 0,4 %

Skład	analityczny	i	zawartość:

chlorek 22,60 % 
wapń 1,60 % 
sód 11,50 % 

magnez 0,30 % 
potas 4,50 %

proszek
1 kg puszka

Wyrównanie

strat elektrolitów

po większym 

wysiłku!

© ACP Andreas Pantel

PROFI Elektrolyte   
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Konie dorosłe (550-650 kg masy ciała): 40g / dzień (2 miarki). 
Źrebięta i kuce (ok. 300 kg masy ciała): 20 g / dziennie (1 
miarka). 

• niskie dawkowanie
• wzmocnienie	tkanek	łącznych
• może	być	wykorzystywane	do	wspierania	leczenia
choroby	zwyrodnieniowej	stawów	oraz	szpata

• stabilizuje	struktury	stawów
• może	wspierać	produkcję	kolagenu	(szczególnie
istotnego		dla	chrząstki	stawowej)

Wyselekcjonowana	 kombinacja	 koncentratu	
małży,	chondroityny,	ziemi	okrzemkowej,	
czarciego	pazura	i	MSM.
Gelenk aktiv zawiera glikoaminoglikany i kwasy 
tłuszczowe omega-3 z koncentratu nowozelandzkiego 
omułka zielonowargowego (zwanego również małżem 
zielonym), wi-taminy, pierwiastki śladowe, ziemię 
okrzemkową i zioła. Składniki te wspierają stałe 
wzmacnianie ścięgien i struk-tur stawów, aby zapewnić 
zwiększoną elastyczność i sprężystość tkanki łącznej.

Zalety w skrócie:

Zalecane dawkowanie:

Kuce i źrebięta: 10 g / dzień. Małe konie: 15 g / dzień. 
Duże konie: 25 g / dzień. 
POZYTYWNE W DOPINGU ze względu na zawartość    
czarciego pazura – należy zakończyć podawanie 96 godzin 
przed zawodami!!!

Skład:
śruta pszenna 28,4 %, czarci pazur 15,0 %, koncentrat z małż 10,0 %, chlo-
rowodorek glukozaminy 5,0 %, MSM (metylosulfonylometan) 5,0 %, siemię 
lniane 5,0 %, siarczan chondroityny 3,0 %, pietruszka (łodyga) 2,5 %, olej lni-
any 2,0 %

Skład	analityczny	i	zawartość:

kwasy tłuszczowe 
Omega-3 2,60 % 
białko surowe 23,50 % 
tłuszcz surowy 7,90 % 

włókno surowe 3,50 % 
popiół surowy 10,10 % 
wapń 0,40 % 
sód 0,50 %

56

granulat

1 kg puszka

Idealne na

ścięgna, 

więzadła,

chrząstki i

stawy!

Dodatki	na	kg:
witamina E (3a700) 15.000,00 mg 
witamina C (3a312) 10.000,00 mg 
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat 200,00 mg 
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat 2.000,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 4.000,00 mg 
Selen (3b8.12) - selenometionina 20,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3)  40.000,00 mg 
DL-Metionina (3c301) 20.000,00 mg 
krzemionka (E 551c) 30.000,00 mg

Zalety w skrócie:

• niskie dawkowanie
• pobudza	system	immunologiczny	poprzez
zawartość	cynku,	miedzi,	kobaltu,	selenu	i	żelaza

• zioła	oraz	ziemia	okrzemkowa	wspiera	procesy
gojenia	uszkodzeń	skóry

• niezbędny	aminokwas	-	metionina	-	pobudza
właściwości	obronne	organizmu

Haut	 Kur	 jest	 koncentratem	 pobudzającym	
system	 odpornościowy,	 bogatym	w	witaminy,	
pierwiastki	 śladowe,	 drożdże piwne,	 różne	
zioła	 o	 działaniu	 leczniczym	 i	 ziemię	
okrzemkową.	
Wysoce dostępny chelat cynku wspiera zdolności 
regeneracyjne skóry i stymuluje własne mechanizmy 
obronne organizmu. Haut Kur wspomaga proces gojenia 
się skóry u koni ze skłonnością do egzemy (lipcówki). 
Drożdże piwne i witaminy z grupy B mają również 
regulujący wpływ na równowagę biologiczną flory 
jelitowej.

Zalecane dawkowanie:

Skład:
otręby pszenne 26,9 %, młóto słodowe 12,0 %, drożdże piwne 8,0 %, cząber 
ogrodowy 6,0 %, liść pokrzywy 4,0 %, melasa z trzciny cukrowej 2,5 %, rumia-
nek 2,0 %, szałwia 2,0 %, majeranek 2,0 %, kolendra 2,0 %, liść orzecha 2,0 %

Skład	analityczny	i	zawartość:

białko surowe 12,40 % 
tłuszcz surowy 2,30 % 
włókno surowe 10,20 % 
popiół surowy 22,60 % 

wapń 3,30 % 
fosfor 0,40 % 
sód 0,05 %

Dodatki	na	kg:
witamina B1  (3a821) 5.000,00 mg 
witamina B2 - ryboflawina 5.000,00 mg 
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) 5.000,00 mg 
witamina B12 - cyjanokobalamina 50.000,00 mcg 
kwas foliowy (3a316) 1.000,00 mg 
biotyna (3a880) 500.000,00 mcg 
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 10.000,00 mg 
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) 5.000,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 900,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 12,00 mg 
siarczan cynku (3b605) 6.200,00 mg 
krzemionka (E 551c) 50.000,00 mg

granulat

6 mm Ø 
1 kg puszka

Wspiera siły

regeneracyjne

skóry i mobilizuje

układ odpor-

nościowy 

organizmu!

PROFI Gelenk aktiv   PROFI Haut Kur  
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Nawet bardzo innowacyjne preparaty odstraszające owa-
dy przynoszą ulgę jedynie na krótki czas. Ze względu na 
działanie odstraszające uciążliwe owady, regularne do-
dawanie czosnku do diety może zwiększyć poczucie ulgi. 
Wydzielany przez gruczoły potowe zapach jest dla insek-
tów bardzo nieprzyjemny i utrzymuje je z dala od konia.

Zalety w skrócie:
• niskie dawkowanie
• powstrzymuje muchy, komary i inne owady
• może	podwyższyć	odporność	i	poprawiać	działanie

systemu immunologicznego
• niskie dawkowanie
• wspomaga	usuwanie	zalegającego	śluzu
•

•

wspomaga	fizjologiczne	funkcje	obronne układu
oddechowego
może	wspomagać	produkcję	enzymów trawiennych

Wskazówka: po dodaniu produktu do ciepłego meszu 
działanie ziół zostanie wzmocnione.

Na	pastwisku,	podczas	jazdy,	na	zawodach	lub	
podczas	codziennej	pielęgnacji	w	cieplejszych	
miesiącach	komary,	muchy	i	inne	owady	stają	
się	uciążliwe	zarówno	dla	konia,	jak	i	jeźdźca.

Choroby	dróg	oddechowych	często	są	
związane	ze	zwiększoną	wrażliwością	na	
obecność	kurzu	w	otoczeniu.
Zazwyczaj konie wykazujące zwiększoną wrażliwość na 
kurz są narażone na stałą jego obecność w środowisku 
przez dłuższy okres, czego efektem często jest przewlekłe 
zaburzenie w funkcjonowaniu układu oddechowego i w 
rezultacie pojawienie się chorób układu oddechowego. 
Przy takim osłabieniu układu odpornościowego bardzo 
skute-czne preparaty ziołowe mogą wspomagać reakcje 
obronne organizmu i poprawiać samopoczucie chorego 
konia. Ponadto wiele ziół ma również właściwości 
detoksykujące i wspomagające odkrztuszanie zalegającej 
wydzieliny.

Zalety w skrócie:

Zalecane dawkowanie:

Zalecane dawkowanie:

Źrebięta i kuce 20g /dzień (1 miarka), konie ras lekkich 40g 
/dzień (2 miarki), konie ras ciężkich 100g/dzień (5 miarek)

Źrebięta i kuce: 50g/dzień (1/2 miarki).
Konie ras lekkich: 100 g/dzień (1 miarka).
Konie ras ciężkich: 200g/dzień (2 miarki). 
Ze względu na zawartość lukrecji pozytywny wynik badania 
antydopingowego - okres karencji: 48 godzin.

Dodatki na kg:
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) 40,00 mg 
mangan (3b502) - tlenek manganowy 60,00 mg 
tlenek cynku (3b603) 100,00 mg 
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) 16,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 0,35 mg 
bezwodny jodan wapnia (3b202) 0,80 mg

Skład:
Skład:jęczmień 38,0 %, otręby pszenne 23,5 %, kukurydza 18,0 %, czosnek 12,0 %, 

melasa z trzciny cukrowej 4,8 %, węglan wapnia 2,8 % czarny bez 6,3%, liść pokrzywy 6,3%, szałwia 6,3%, mięta pieprzowa 6,3%, 
mech 6,3%, prawoślaz lekarski 6,3%, skrzyp polny 6,3%, podbiał pospolity 
6,3%, krwawnik pospolity 6,3%, koper włoski 6,3%, anyż 6,3% , dziewanna 
6,3%, korzeń lukrecji 6,3%, melasa z trzciny cukrowej 4,7 %

Skład	analityczny	i	zawartość:

Skład	analityczny	i	zawartość:

białko surowe 11,20 % 
tłuszcz surowy 3,20 % 
włókno surowe 5,30 % 
popiół surowy 6,60 % 

białko surowe 8,00 % 
tłuszcz surowy 2,00 % 
włókno surowe 25,00 % 

wapń 1,40 % 
fosfor 0,55 % 
sód 0,04 %

popiół surowy 8,50 % 
wapń 0,80 % 
fosfor 0,20 %
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granulat

6 mm Ø 
1 kg puszka 
4 kg wiadro 
25 kg worek

granulat

6 mm Ø 
1 kg puszka 
4 kg wiadro

Wzmacnia

odporność przy

wrażliwym 

układzie od-

dechowym!
Chroni przed

muchami, 

gzami i 

komarami!

PROFI Knoblauch Plus PROFI Kräuter Pellets 

DOPING
KARENCJA
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• niskie dawkowanie
• zawiera	wysoce	skuteczny,	organiczny	związek
magnezu	(fumaran	magnezu),	tryptofan	i	witaminę	B

• zapobiega niedoborom
• wspomaga	funkcjonowanie	mięśni,	rozluźnia
mięśnie

• może	pomóc	uspokoić	się	nerwowym	lub
płochliwym	koniom

• wspomaga	koncentrację	w	sytuacjach	stresowych,
relaksuje

Nerwowość,	 słaba	 kondycja lub jej brak,	
zmniejszenie	 wydajności	 i	 odporności	 mogą	
być	 spowodowane	 niedoborem	 niezbędnego	
dla	organizmu magnezu.
Jest on bardzo ważnym czynnikiem w metabolizmie 
nerwów oraz mięśni, a przy niedostatecznej jego podaży 
serce i mięśnie szkieletowe tracą wydajność. Do jego 
niedoborów może prowadzić choćby stres czy duży 
wysiłek fizyczny. 

Zalety w skrócie:

Witamina E jest naturalnym antyoksydantem, 
który	 	przy	współdziałaniu	z	selenem	osłania	
organizm	 przed	 niekorzystnym	 działaniem	
wolnych	rodników.
Deficyty antyoksydantów prowadzą do ogólnego 
osłabienia organizmu, problemów mięśniowych 
i podatności na  infekcje. Wolne rodniki powstają w 
mięśniach w trakcie ciężkich ćwiczeń lub obciążeń 
związanych z użytkowaniem konia w sporcie stąd 
zwiększone zapotrzebowanie na witaminę E i selen u 
koni wyczynowych. Ze względu na poprawę krążenia 
i odpowiedniego zaopatrywania tkanek w tlen 
uzupełnienie diety mieszanką witaminy E i selenu będzie 
bardzo korzystne.

Zalety w skrócie:

Zalecane dawkowanie:

Zalecane dawkowanie:

Lekkie konie 15 g/dzień.
Duże konie 25 g/dzień.

Lekkie konie - 15 g / dzień.
Duże konie - 25 g / dzień.
UWAGA: WYNIK POZYTYWNY W BADANIU        
ANTYDOPINGOWYM ze względu na zawartość tryptofanu 
należy zakończyć podawanie 48 godzin przed zawodami.

Dodatki na kg:
witamina E (3a700) 100.000,00 mg 
Selen (3b8.12) - selenometionina 20,00 mg 
selen (E 8) - selenian sodu 5,00 mg 
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3.2.3)  50.000,00 mg

Skład:Skład:

śruta pszenna 38,9 %, mączka owsiana 20,0 %, fosforan dwuwapniowy 3,5 
%, Glukonian wapnia 3,0 %, bursztynian magnezu 2,0 %, syrop z buraka cu-
krowego 1,0 %

śruta pszenna 53,2 %, bursztynian magnezu 15,2 %, tlenek magnezu 15,2 %

Skład	analityczny	i	zawartość:

• niskie dawkowanie
• skutecznie	chroni	Twojego	konia	przed
spadkami	wydolności

• może	zapobiegać	napięciom,	sztywnościom	mięśni
i	chroni	komórki	przed	stresem	oksydacyjnym

• wspiera	mięśnie	i	cały	układ	ruchu,	poprawia
jezdność	konia

• stanowi uzupełnienie dużej ilości oleju w diecie
popiół surowy 22,40 % 
wapń 1,70 % 

białko surowe 13,60 % 
tłuszcz surowy 14,00 % 
włókno surowe 2,70 % 
popiół surowy 15,80 % 

sód 0,10 % 
magnez 10,00 %

wapń 2,50 % 
fosfor 0,90 % 
sód 0,20 % 
magnez 0,30 %

PROFI Magnesium   
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Dodatki na kg:
witamina	B1		(3a821)	 2.000,00	mg 
witamina	B2	-	ryboflawina	 1.000,00	mg 
witamina	B6	-	chlorowodorek	pirodyksyny	(3a831)	 2.500,00	mg 
niacyna	(3a314)	 4.000,00	mg 
L-tryptofan,	tech.czysty	(3.4.1)	 80.000,00	mg

granulat

1 kg puszka, 
4 kg wiadro

Idealne w
przypadku

nerwowości,

słabej kondycji

i obniżonej 

energii!

PROFI Vitamin E + Selen   

granulat

1 kg puszka
4 kg wiadro

Chroni

mięśnie przed

wesyolnymikam

rodnii!

DOPING
KARENCJA

48 GODZIN
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Skład analityczny i zawartość:

Chroni mięśnie 

przed wolnymi 

rodnikami!
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Zalecane dawkowanie:
Polej paszę EMH Direct. 
W przypadku dużych koni podawaj 30 ml 
1 x dziennie, 15 ml małym koni i kucy 1 
x dziennie do paszy . Idealny również po 
odrobaczeniu, szczepieniach lub choro-
bach, a także w okresach intensywnego 
treningu.

Skład:
mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny 
(EMH) 100 %

      

EMH Direct jest dodatkiem 
żywieniowym w płynie, opartym 
na mikrobiologicznie sfermen-
towanym, wysoce efektywnym 
ekstrakcie roślinnym          
pochodzącym z ziół. 
Naturalne środowisko flory jelitowej 
może zostać zaburzone lub zmienione 
na skutek stresu i innych obciążeń, takich 
jak choroby. Bakterie, które na drodze 
metabolizmu produkują substancje 
fermentacyjne i kwasowe, mają wówczas 
idealne warunki do rozmnażania. Ich 
metabolity mogą mieć negatywny wpływ 
na metabolizm u koni. Przez regularne 
podawanie EMH Direct, można osiągnąć 
lepszą organiczną utylizację składników 
odżywczych oraz aktywnych elementów 
w pożywieniu. EMH Direct jest 
optymalnym dodatkiem żywieniowym, 
który naturalni wprowadza równowagę do 
całego procesu trawienia u koni. 
Pobierany wraz z paszą EMH Direct 
zapewnia stabilną florę jelitową  
i wzmacnia system immunologiczny. 
EMH Direct jest też idealny do stabilizacji 
po odrobaczaniu, szczepieniu albo
chorobie, jak również podczas 
intensywnego treningu.

EMH Direct  

1 L butelka 
5 L kanister 1 L butelka z atomizerem

Zastosowanie:

Sposób użycia: Poprzez codzienne 
stosowanie budowana jest długotrwała 
tarcza ochronna, skóra nabiera 
odporności na zewnętrzne czynniki, a 
sierść staje się gładka i błyszcząca. 
W przypadku drobnych ran i grudy 
stosować bezpośrednio na okolicę 
dotkniętą problemem. Przy ogólnych 
podrażnieniach skóry i świądzie należy 
stosować preparat codziennie w 
nierozcieńczonej formie.

Kondycja skóry i wygląd 
sierści są odbiciem ogólnego 
stanu zdrowia konia a także 
wymagają specjalnej uwagi 
oraz troski. 

Preparat EMH Derma Liquid 
zdecydowanie różni się od 
konwencjonalnych sprayów do 
grzywy i ogona. Jest szczególnie 
polecany dla koni z podrażnieniami 
skóry bądź tych, u których występuje 
świąd, łupież czy nadmierne 
łuszczenie się naskórka. EMH Coat 
Conditioner Spray wspomaga 
funkcje ochronne skóry oraz sierści 
i pobudza ich regenerację dzięki 
uwzględnieniu w składzie mikro-
organizmów o korzystnym działaniu. 
Ponadto wspiera i przyspiesza 
gojenie się małych ran czy grudy.

EMH Derma Liquid  

5 L kanister

Zastosowanie:

Sposób użycia: Rozpylać na podłodze 
stajni po usunięciu obornika - zaleca 
się stosować przynajmniej raz w 
tygodniu. 

Efektywne mikroorganizmy 
pomagają zlikwidować 
mikroorganizmy patogenne i 
pozytywnie wpływają na 
środowisko w stajni. 
Niepożądane zapachy i amoniak są 
aktywnie zwalczane, liczba much 
zostaje wyraźnie zmniejszona, a 
czyszczenie trudnych do usunięcia 
plam i brudu na ścianach, żłobach 
czy poidłach staje się łatwiejsze. 
Dzięki używaniu EMH Stall Hygiene 
polepsza się ogólne samopoczucie 
koni, ponieważ drobnoustroje 
chorobotwórcze są likwidowane z ich 
otoczenia, a układ oddechowy z 
powodu mniejszej ilości gazów i 
alergenów  funkcjonuje lepiej. 
Preparat świetnie się więc sprawdza 
w przypadku koni z COPD. Jest 
całkowicie naturalny, nieszkodliwy i 
bezpieczny nawet w przypadku 
połknięcia. Używany regularnie 
powoduje szybsze kompostowanie 
obornika.

EMH Stall Hygiene 

Nasze koncentraty EMH
Prawidłowe żywienie odgrywa kluczową rolę w zdrowiu i motywacji Twojego konia. Firma 
Eggersmann osiąga bardzo dobre rezultaty w tej dziedzinie dzięki EMH (Eggersmann 
MikroHerbs). EMH to ekstrakt z ziół o wysokiej skuteczności, sfermentowany dzięki natu-
ralnym mikroorganizmom obecnym we florze, który w naturalny sposób wspiera procesy 
metaboliczne i wzmacnia układ odpornościowy.
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• pomoc	w	problemach	żołądkowych	wszelkiego	rodzaju
• ma	zdolność	wiązania	nadmiaru	kwasu	żołądkowego,
a	tym	samym	chroni	błonę	śluzową	żołądka

• zawiera	koncentrat	topinamburu	i	ekstrakt	z	maklei
sercowatej

• zmniejszona	zawartość	skrobi	i	cukru	dzięki	zastosowaniu
siana	z	tymotki

Problemy	 żołądkowe,	 a	 nawet	 wrzody	 żołądka	
występują	 u	 koni	 częściej	 niż	 by	 się	 mogło	
wydawać.
E VET mucOfit prebiotic, został opracowany przede wszystkim 
w celu zapewnienia równowagi kwasowo-zasadowej      
w żołądku, zawiera dużą ilość składników przyjaznych dla 
żołądka, takich jak siemię lniane bogate w substancje śluzowe 
oraz  specjalny prebiotyk. 
Zalety w skrócie:

Zalecane	dawkowanie:

200 g – 300 g na 100 kg masy ciała dziennie. Przy niższej 
dawce zaleca się dodanie paszy mineralnej.

Dodatki	na	kg:
Witamina A (3a672a) 10.000,00 I.E.
Witamina D3 (3a671) 600,00 I.E.
Witamina E (3a700) 150,00 mg
Witamina C (3a312) 31,00 mg
Witamina B1 (3a821) 6,00 mg
Witamina B2 w postaci ryboflawiny 6,00 mg
Witamina B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny (3a831) 6,00 mg
Witamina B12 cyjanokobalamina 15,00 mcg
Niacyna (3a314) 15,00 mg
D-pantotenian wapnia (3a841) 12,00 mg
Biotyna (3a880) 199,00 mcg
Kwas foliowy (3a316) 2,30 mg
Chlorek choliny (3a890) 75,00 mg
Żelazo (3b103) (siarczan żelaza(II), monohydrat) 100,00 mg
Mangan (3b502) (tlenek manganu(II)) 50,00 mg
Tlenek cynku (3b603) 90,00 mg
Miedź (3b405) (siarczan miedzi(II), pentahydrat) 15,00 mg
Selen (E 8) (selenin sodu) 0,25 mg
Jodan wapnia, bezwodny (3b202) 1,00 mg
Macleaya cordata 0,030 mg

Skład:
Mączka z suszonej lucerny 38,6 %,Trawa tymotki 10,5 %, Susz z lucerny (siano) 
8,0 %, Suszone wytłoki owocowe (z jabłek) 7,9 %, Otręby ryż we 7,7 %, Nasio-
na słonecznika 5,0 %, Lignoceluloza 4,9 %, Śruta poekstrakcyjna lniana 2,9 %, 
Szarańczyn strąkowy, rozdrobniony 2,6 %, Olej z ostropestu plamistego 2,6 %, 
Groch (płatki) 2,5 %, Topinambur 2,0 %, Melasa z trzciny cukrowej 1,1 %, Chipsy 
bananowe 1,0 %, Marchew (suszona) 0,9 %, Węglan wapnia 0,8 %, Chlorek sodu 
0,4 %, Mniszek lekarsk 0,1 %, Liście głogu 0,1 %, Karczoch 0,1 %, Liście miłorzębu 
0,1 % Ziele ostropestu plamistego 0,1 %

Skład	analityczny	i	zawartość:

Białko surowe 12,50 %
Tłuszcz surowe 7,50 %
Włókno surowe 22,00 %
Popiół surowy 8,00 %

Wapń 1,30 %
Fosfor  0,50 %
Magnez  0,25 %
Sód  0,20 %

musli

20 kg worek

granulat

1 kg puszka

E VET mucOfit E VET respirOforte

E
 V

E
T

• Dla	koni	z	przewlekłymi	lub	nawracającymi	problemami
z	oddychaniem

•
•
Miodunka	wspiera	przedłużenie	oskrzeli
MSM	zapewnia	lepsze	wchłanianie	ważnych	składników
odżywczych	i	składników	aktywnych,	a	także	rozluźnienie
mięśni	(oskrzeli)

Mieszanki	ziołowe	dla	koni z	problemami z	    
oddychaniem prawdopodobnie istniały od czasu	
udomowienia	koni.	
Ale co z końmi cierpiącymi na COPD, u których podrażnienie dróg 
oddechowych jest następstwem nieprawidłowego żywienia czy 
wpływu środowiska itp.? Czy można pozytywnie wpływać na
pracę oskrzeli w oparciu o modyfikację żywienia i stosowanie 
określonych roślin? Te pytania były głównym celem podczas 
opracowywania respirOforte. Zawarty w respirOforte MSM 
(metylosulfonylometan) sprawia, że błony komórkowe są bardziej 
przepuszczalne, dzięki czemu ważne składniki aktywne           
i składniki odżywcze mogą być lepiej wchłaniane. Ze względu 
na działanie poronne, respirOforte nie może być stosowany u 
ciężarnych klaczy. Przy stosowaniu tego produktu u koni 
startującyh w zawodach należy zachować 48-godzinny okres 
karencji przed zawodami (doping)

Zalety w skrócie:

Zalecane	dawkowanie:

Konie o wadze 600 kg: 20 g (1 pełna miarka) dziennie. 
Kucyki i małe konie: 15 g (pierwszy poziom na miarce) 
dziennie. Czas karmienia: co najmniej 3 tygodnie / zalecane 
w sposób ciągły w przypadku przewlekłych problemów z 
drogami oddechowymi.
Ze względu na działanie poronne, respirOforte nie może być 
stosowany u ciężarnych klaczy. Przy stosowaniu tego 
produktu u koni startującyh w zawodach należy zachować 
48-godzinny okres karencji przed zawodami (doping).

Skład:
Szałwia, kwiaty nagietka, miodunka, podbiału, kłujące liście pokrzywy, tymianek, bzu 
czarnego, malwy, ptasie mleczko, rukiew wodna MSM (metylosulfonylometan), ost-
ro przyprawione chwasty, kwiaty dziewanny, isl. Mech, rumianek, mięta pieprzowa, 
skrzyp, anyż, koper włoski, korzeń lukrecji

• Rukiew	wodna	(metylocysteina)	zapewnia	sekretolizę
• Specjalne	zioła	pomagają	usunąć	śluz
• Zalecany do stałego karmienia

Skład	analityczny	i	zawartość:

Białko surowe 6,20%
Tłuszcz surowy 1,40% 
Włókno surowe 19,00%
Popiół surowy 4,80% 

Wapń 0,50%
Fosfor 0,20% 
Sód 0,05%

DOPING
KARENCJA

48 GODZIN

DOPING
KARENCJA

48 GODZIN

Skrobia 3,00 % Cukier 5,00 %



61

E VET mucOstat

E
 V

E
T

E VET heparOforte

granulat

3 kg wiadro

proszek

2 kg wiadro

• pomoc	w	problemach	żołądkowych
• pomoc w zaburzeniach trawienia
• proaktywna	alternatywa	dla	pacjentów	cierpiących	na	stres
• lepsza	przyswajalność	substancji	czynnych
• zawiera koncentrat topinamburu i ekstrakt z maklei
sercowatej

• lignoceluloza	przyczynia	się	do	wiązania	nadmiaru
kwasu	żołądkowego

• pektyny	z	wytłoków	owocowych	stymulują
perystaltykę	jelit

• wysoka	tolerancja	nawet	w	przypadku	wybrednych	koni

Ze	względu	na	następujące	zmiany	w	warunkach	
hodowli	i	żywienia	choroby	układu	pokarmowego
należą	obecnie	do	najczęstszych	problemów       	
w	praktyce	weterynaryjnej.
Celem opracowania mucOstatu było optymalne przygotowanie 
całego układu trawiennego konia do schematu leczenia  
weterynaryjnego. Miała również zostać stworzona alternatywa 
dietetyczna dla problemów żołądkowych wynikających ze stresu. 
Próby podawania preparatu przeprowadzone w renomowanych 
klinikach potwierdzają sensowność takiego rozwiązania.

Zalety w skrócie:

Zalecane	dawkowanie:

Duże konie do 600 kg / 100 g (1 miarka) dziennie 
Kuce i małe konie / 50 g (1/2 miarki) dziennie 
Dzienną rację należy rozdzielić na codzienne porcje paszy 
treściwej (2-3 x dziennie) 
Nadaje się do stałego podawania. 
Okres podawania: co najmniej 4 tygodnie. 
W przypadku braku tolerancji można podawać mucOstat w 
postaci namoczonej. W tym celu moczyć w letniej wodzie 
przez 20-30 minut.

Dodatki	na	kg:
Macleaya cordata 0,6%

Skład:
Topinambur ,Wytłoki owocowe (z jabłek) ,Lignoceluloza ,Poekstrakcyjna śruta sojo-
wa poddana obróbce cieplnej ,Węglan wapnia

Skład	analityczny	i	zawartość:

Białko surowe 34,50% 
Tłuszcze surowe 1,50% 
Włókno surowe 9,00% 
Popiół surowy 13,20% 

Wapń 3,20% 
Fosfor 0,80% 
Sód 0,02%

Zmiany	warunków	żywienia	doprowadziły	do	tego,	
że	choroby	wątroby	należą	obecnie	do	najczęściej	
spotykanych	 problemów	 u	 koni.	 Przyczyny	 tego	
stanu	 rzeczy	 są	 różne:	 za	 dużo	 zboża,	 za	 dużo	
białka,	 pasza	 złej	 jakości	 lub	 spleśniała.	 Również	
silne	zarobaczenie,	 leki	 i	 infekcje	bakteryjne	mogą	
wywierać	negatywny	wpływ	na	wątrobę.
E-Vet heparOforte dostarcza organizmowi składników odżywczych, 
które wspomagają funkcjonowanie wątroby. Specjalne substancje z 
ostropestu plamistego wspierają odnowę komórek wątroby,  a 
substancje goryczkowe zawarte w karczochu ułatwiają 
metabolizowanie tłuszczów. Zawarty w preparacie MSM 
(metylosulfonylometan) sprawia, że błony komórkowe są bardziej 
przepuszczalne, dzięki czemu ważne substancje czynne               
i składniki odżywcze mogą być lepiej wchłaniane. Wtórne 
substancje roślinne z ziół takich jak ostropest plamisty, karczoch 
i  mniszek lekarski stymulują wątrobę oraz chronią jej komórki. 
Przepływ żółci jest podtrzymywany i stymulowany  przez 
substancje goryczkowe. Zwłaszcza ostropest plamisty (z wysoką 
zawartością sylimaryny) oraz karczoch. Współdziałanie wyżej 
wymienionych fitoskładników w połączeniu z innymi 
wyselekcjonowanymi ziołami w naturalny sposób wspiera funkcje 
wątroby i pomaga w regeneracji uszkodzonych komórek. 
Tłoczony na zimno olej z ostropestu ma korzystny wpływ na 
metabolizm, skórę i sierść ze względu na wysoką zawartość 
niezbędnych kwasów tłuszczowych. Dodatek niezbędnych 
aminokwasów lizyny i metioniny ma decydujące  znaczenie dla 
syntezy karnityny i choliny, które są ważnymi składnikami 
odżywczymi zapewniającymi sprawny metabolizm wątroby.

Zalecane	dawkowanie:

50 g dziennie = 1 miarka - duże konie
25 g dziennie = 1/2 miarki - kuce
Produkt nie może być stosowany w okresie zawodów 
ze względu na zawartość ziół powyżej 3%, okres karencji: 
48 godzin.

Dodatki	na	kg:
DL-metionina, czysta technicznie (3c301) 7.920,00 mg
Monochlorowodorek L-lizyny, czysty technicznie (3.2.3) 11.760,00 mg

Skład:
Mączka z suszonej lucerny, Karczoch, Liście miłorzębu, Olej z ostropestu plamiste-
go, Ziele ostropestu plamistego, MSM (metylosulfonylometan), Siemię lniane, Mnis-
zek lekarski, Liście głogu

Skład	analityczny	i	zawartość:

Białko surowe 3,00 %
Tłuszcze surowe 6,70 %
Włókno surowe 0,80 %
Popiół surowy 0,40 %
Wapń 0,05 %

Fosfor 0,03 %
Sód 0,01%
Lizyna 1,20 %
Metionina 7,90 %

DOPING
KARENCJA

48 GODZIN



Lecker Bricks

Pyszne, wartościowe i zdrowe. Czy jest lepszy sposób, aby powiedzieć „dziękuję”, niż przy 
pomocy naszych smakołyków „Lecker Bricks”?

O gustach się nie dyskutuje – dotyczy to także koni! Dlatego też nasze smakołyki dostępne są w 10 ciekawych wersjach 
smakowych: jabłko, banan, marchew, zioła, banan-marchewka, owoce-warzywa, malina, lukrecja i wersja bezzbożowa. 
Lecker Bricks są bogate w cenne składniki odżywcze, a więc przy okazji poprawiają także ogólne samopoczucie konia. 
Idealna cegiełka pomagająca zbudować zaufanie między człowiekiem a koniem. 

Zalecane dawkowanie:

Podawać 1 - 3 sztuki dziennie podczas treningu lub jako 
smakołyk.

62

Smakołyki w 10 fantastycznych wersjach smakowych!

Jabłko
1 kg Torebka, 2,5 kg Torebka, 25 kg Worek 
Granulat 15 mm Ø

Banan
1 kg Torebka, 2,5 kg Torebka, 25 kg Worek 
Granulat 15 mm Ø

1 kg Torebka 
Granulat 15 mm Ø

Banan + 
Marchew

1 kg Torebka 
Granulat  15 mm  Ø

Owoce + 
Warzywa Bezzbożowe

1 kg Torebka, 25 kg Worek 
Granulat 15 mm  Ø

Senior
1 kg Torebka 
Granulat 15 mm Ø

Skład:

Różne w zależności od odmiany.
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Malina
1 kg Torebka, 2,5 kg Torebka, 25 kg Worek 
Granulat 15 mm Ø

Marchew
1 kg Torebka, 2,5 kg Torebka, 25 kg Worek 
Granulat 15 mm Ø

Zioła
1 kg Torebka, 2,5 kg Torebka, 25 kg Worek 
Granulat 15 mm Ø

Lukrecja
1 kg Torebka, 25 kg Worek 
Granulat 15 mm Ø

Lecker Bricks
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HEINRICH    EGGERSMANN    FUTTERMITTELWERKE    GMBH
Galgenfeld 1 · D-31737 Rinteln · Telefon +49(0)5751 1793-0 · Fax +49(0)5751 1793-19 · email: info@eggersmann.info

www.eggersmann.plwww.eggersmann.pl

Twój lokalny przedstawiciel:

Zamówienia:
EGGERSMANN POLAND SP. Z O.O.
tel. +48 798 635 511 
www.eggersmann.pl


	01_PL_A4_2019
	02_PL_A4_2019
	03_PL_A4_2019
	04_PL_A4_2019
	05_PL_A4_2019
	06_PL_A4_2019
	07_PL_A4_2019
	08_PL_A4_2019
	09_PL_A4_2019
	10_PL_A4_2019
	11_PL_A4_2019
	12_PL_A4_2019
	13_PL_A4_2019
	14_PL_A4_2019
	15_PL_A4_2019
	16_PL_A4_2019
	17_PL_A4_2019
	18_PL_A4_2019
	19_PL_A4_2019
	20_PL_A4_2019
	21_PL_A4_2019
	22_PL_A4_2019
	23_PL_A4_2019
	24_PL_A4_2019
	25_PL_A4_2019
	26_PL_A4_2019
	27_PL_A4_2019
	28_PL_A4_2019
	29_PL_A4_2019
	30_PL_A4_2019
	31_PL_A4_2019
	32_PL_A4_2019
	33_PL_A4_2019
	34_PL_A4_2019
	35_PL_A4_2019
	36_PL_A4_2019
	37_PL_A4_2019
	38_PL_A4_2019
	39_PL_A4_2019
	40_PL_A4_2019
	41_PL_A4_2019
	42_PL_A4_2019
	43_PL_A4_2019
	44_PL_A4_2019
	45_PL_A4_2019
	46_PL_A4_2019
	47_PL_A4_2019
	48_PL_A4_2019
	49_PL_A4_2019
	50_PL_A4_2019
	51_PL_A4_2019
	52_PL_A4_2019
	53_PL_A4_2019
	54_PL_A4_2019
	55_PL_A4_2019
	56_PL_A4_2019
	57_PL_A4_2019
	58_PL_A4_2019
	59_PL_A4_2019
	60_PL_A4_2019
	61_PL_A4_2019
	62_PL_A4_2019
	63_PL_A4_2019
	64_PL_A4_2019



