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in mineralno vitaminski dodatki za KONJE

PRODAJA

KRMNE MEŠANICE

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Krmila in mineralno vitaminski dodatki za KONJE
DOPOLNILNE KRMNE MEŠANICE
KON-1
briketi
Dopolnilna krmna mešanica za konje KON-1 je namenjena
dokrmljevanju športnih konj ter brejih in doječih plemenskih
kobil. Ugodno razmerje med energijo, beljakovinami, vitamini
in minerali omogoča optimalno oskrbo in zdrav razvoj živali
v rasti, podporo pri treningih oz. obremenitvah, vzdrževanje
kondicije in kvalitetno prehrano doječih kobil.
Analitske sestavine in hranilne vrednosti:
ME 10 MJ/kg, surove beljakovine 14%, surova vlaknina 11%
Dodano: 2% rastlinskega olja
Navodila za uporabo:
Krmno mešanico KON-1 pokladamo ob kakovostni osnovni
krmi, Dnevne količine krmila prilagajamo telesni teži in
obremenitvi konja. Priporočamo do 1kg/100kg telesne teže
pri lažjih naporih in 1 do 1,5kg/100kg telesne teže pri težjih
obremenitvah. Doječim kobilam krmimo 1kg krmila/100kg
telesne teže dnevno.
Pakirano: 30/1

KON-2
briketi
Dopolnilna krmna mešanica za konje KON-2 je sestavljena
iz lahko prebavljivih surovin in ne vsebuje ovsa. Krmna
mešanica je primerna za dokrmljevanje športnih konj in
plemenskih kobil. Visoka vsebnost beljakovin, vitaminov
in mineralov ustrezno dopolnjuje hranilne snovi ovsa in
tako omogoča optimalno oskrbo in zdrav razvoj živali v
rasti, podporo pri treningih oz. obremenitvah, vzdrževanje
kondicije in kvalitetno prehrano doječih kobil.
Analitske sestavine in hranilne vrednosti:
ME 10,3 MJ/kg, surove beljakovine 14%, surova vlaknina 15%

Dodano: 2% rastlinskega olja
Navodila za uporabo:
Krmno mešanico KON-2 pokladamo ob kakovostni osnovni
krmi. Dnevne količine krmila prilagajamo telesni teži in
obremenitvi konja. Priporočamo do 0,7kg/100kg telesne
teže pri lažjih naporih in do 1,2kg/100kg telesne teže pri
težjih obremenitvah. Količino ovsa v zrnju prilagajamo
intenzivnosti dela oz. treninga. Priporočamo na vsakih 0,7kg
krmne mešanice KON-2, dodati še 0,3 do 0,5 kg ovsa v zrnju.
Pakirano: jumbo vreče, 30/1

Analitske sestavine in hranilne vrednosti:
ME 10MJ/kg, surove beljakovine 14%, surova vlaknina 11%,
surove maščobe 4%, surov pepel 7%, natrij 0,25%
Navodila za uporabo:
Krmno mešanico POWERJUMP pokladamo tekmovalnim
konjem kot odličen vir hitro prebavljive energije in beljakovin,
zaščitenih vitaminov in visoko izkoristljivih mineralov.
Dnevna količina krmila POWERJUMP je odvisna predvsem od
intenzivnosti treninga, starosti in kondicije živali. Priporoča
se krmiti 0,8 do 1,2 kg na 100 kg telesne teže, poleg sena ali
paše.
Pakirano: jumbo vreče, 30/1

ŽITKO

KRMILO ZA ŠPORTNE KONJE

briketi
Žitko je dopolnilna melasirana žitna mešanica za konje,
sestavljena iz najkvalitetnejših žit ovsa, ječmena, koruze
in pšenice ter dodatno melasirana za dobro ješčnost.
Žitna mešanica je obogatena in uravnotežena z glavnimi
makrominerali kot so kalcij, fosfor, magnezij in natrij. Žitna
mešanica ŽITKO je odličen vir prepotrebne lahko prebavljive
energije za športne in delovne konje.
Analitske sestavine in hranilne vrednosti:
ME 10,5MJ/kg, surove beljakovine 10%, surova vlaknina 6%,
surove maščobe 2,7%, surov pepel 5,4%, natrij 0,2%
Navodila za uporabo:
Dopolnilno žitno mešanico za konje ŽITKO lahko krmimo vsem
aktivnim in športnim konjem, brejim in doječim kobilam od 2
do 4 kg dnevno, odvisno od aktivnosti, naporov in kondicije
konj. Žitko pokladamo žrebetom v rasti od 1 do 2 kg dnevno
odvisno od starosti kot visoko kvaliteten vir energije za rast
in razvoj.
Poleg ŽITKO-ta pokladamo balanserje STAMINA FAZA-1
za žrebeta, STAMINA FAZA -2 za breje in doječe kobile ter
STAMINA FAZA -3 za tekmovalne, športne in drugače aktivne
konje.
Pakirano: jumbo vreče, 30/1

POWERJUMP
briketi
POWERJUMP je dopolnilna krmna mešanica za tekmovalne
konje, sestavljena iz najkvalitetnejših žit in beljakovinskih
komponent ter rožičev. Ugodno razmerje med energijo
beljakovinami, vitamini in minerali nudi tekmovalnim konjem
optimalno prehransko oskrbo poleg kvalitetnega sena ali
paše.

briketi
KRMILO ZA ŠPORTNE KONJE je dopolnilna krmna mešanica
za profesionalne športne konje. Krmno mešanico sestavljajo
najkvalitetnejše izbrane surovine,ki pokrivajo prehranske
potrebe tekmovalnih konj (kasačev).
Analitske sestavine in hranilne vrednosti:
ME 10MJ/kg, surove beljakovine 16%, surova vlaknina 9%,
surove maščobe 3%, surov pepel 6%, natrij 0,3%
Navodila za uporabo:
Krmno mešanico pokladamo športnim in tekmovalnim
konjem v naslednjih odmerkih:
•
•

0,75kg krmila/100 kg telesne teže, za lahko delo
1 do 1,5 kg krmila /100 kg telesne teže za trening ali
tekmovanje.

•
Poleg krmila dodajamo še kvalitetno seno, oves in pitno vodo.
Pakirano: 30/1

MINERALNO VITAMINSKI DODATKI
KOVISAL
KOVISAL je mineralno vitaminski dodatek za športne in
delovne konje. Sestavljen je tako, da ob pravilni dnevni
uporabi zagotavlja uravnoteženo oskrbo živali z makro in
mikrominerali ter vitamini.

Dodano na 1 kg:
kalcij 16,5%, fosfor 5,5%, natrij 7%; vitamin A 700.000 I.E.,
vitamin D3 70.000 I.E., vitamin E 7.000 mg, vitamin K3 120
mg, vitamin B1 600 mg, vitamin B2 10 mg, vitamin B6 480
mg, vitamin B12 1.080 mcg, vitamin C 9.600 mg, niacin 960
mg, Ca-pantotenat 1.200 mg, holinklorid 10.800 mg, folna
kislina 120 mg, biotin 9,6 mg; cink 3.600 mg, baker 600 mg,
železo 4.800 mg, mangan 3.100 mg, kobalt 8,4 mg, jod 15
mg, selen 10 mg.
Navodilo za uporabo:
Količine, ki so prikazane v tabeli pomešamo med oves:
Kategorija konj

Dnevne potrebe

Količina

Športni konji

100-150 g

3-5 žlic

Visoko breje in doječe kobile

150-200 g

5-7 žlic

Žrebeta

40-50 g

1-2 žlici

Enoletniki in manjši konj

50-100 g

2-3 žlice

Pakirano: 5/1

SOLNIK-K
SOLNIK-K je namenjen dopolnjevanju obrokov za konje z
natrijem, vitamini in mikrominerali.
SOLNIK naj imajo živali vedno na voljo, skupaj z zadostno
količino sveže pitne vode.
Analitske sestavine in hranilne vrednosti:
natrij 30%.
Pakirano: 3/1 (6 kos/karton)

