
Krmila za 
konje



EQ-WIN STARTER  - peleti

Dopolnilna   krmna   mešanica   je   v   obliki   peletov   in   je   

namenjena dokrmljevanju žrebet ko so še pri materi ter po  

odstavitvi  do  enega  leta  starosti.  Starter  omogoča žrebe-

tom zdravo rast in razvoj mišičja ter skeleta. 

Navodila za uporabo: 

V začetku rasti pokladamo starter žrebetom na voljo, kasne-

je po odstavitvi  doziramo od 1 do 2 kg dnevno. Pazimo, da 

do starterja ne dosežejo matere kobile. Poleg starterja pri-

poročamo dodajanje kvalitetnega sena ali pašo. Čista pitna 

voda mora biti žrebetom na voljo.

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 15 %, ME 10,3 MJ/kg, surove maščobe in 

olja 5,6 %, surova vlakna 7 %, Ca 1 %, P 0,6 %, Na 0,3 %, Mg 

0,35 %.

Pakirano: 20/1

EQ-WIN SPORT  - müsli

Krmilo je namenjeno prehrani športnih in tekmovalnih 

konj. V krmilu je poudarek na rižu in ječmenu ter ne vsebuje 

ovsa. Krmilo pokriva  obremenitve športnih konj  po  hitro 

dostopni energiji in aminokislinah, vitaminih in mineralih 

ter pomaga pri premagovanju  stresov.  Krmilu  lahko prime-

šate  poljubno  količino  ovsa  do maksimalno  25  %!  

Navodila za uporabo: 

Skupaj  z  ovsom  konjem pokladati od 1 do 1,2 kg mešanice 

in 1 do 1,5 kg sena na 100 kg žive teže konja.

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 12 %, ME 11,5 MJ/kg , surove maščobe 5,5 

%, surova vlakna 7 %, surov pepel 7 %, kalcij 0,9 %, fosfor 

0,4 %, natrij 0,4 %.

Pakirano: 20/1

Linija Eq-win



EQ-WIN VITAL  - peleti

Dopolnilno krmilo za konje Eq-Win Vital je sestavljeno iz 

dobro  prebavljive  vlaknine  dehidrirane lucerne,  lanenega  

semena, bučnih pogač in zelišč ter ne vsebuje koruze. Je op-

timalna dieta za plemenske kobile in športne konje, starejše 

konje, konje z laminitisom in drugimi presnovnimi težava-

mi, ki jih povzroča prekomerno krmljenje s žiti. 

Navodila za uporabo: 

Brejim in doječim kobilam dajemo do 3 kg dnevno, odstav-

ljenim žrebetom po volji poleg sena in paše. Športno ak-

tivnim in starejšim konjem z metaboličnimi težavami ali 

laminitisom dajemo od 0,8 kg krmila na 100 kg telesne teže 

konja.

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 16 %, surovo olje in maščobe 5 %, surova 

vlaknina 18 %, surov pepel 10 %, kalcij 1,2 %, fosfor 0,5 %, 

Mg 0,3%, natrij 0,25 %.

Pakirano: 20/1



KON-1  - peleti

Dopolnilna krmna mešanica za konje KON-1 je namenjena 

dokrmljevanju  športnih  konj  ter  brejih  in  doječih plemen-

skih  kobil.  Ugodno  razmerje  med  energijo, beljakovinami, 

vitamini in minerali omogoča optimalno oskrbo in zdrav ra-

zvoj živali v rasti, podporo pri treningih oz.  obremenitvah,  

vzdrževanje  kondicije  in  kvalitetno prehrano doječih kobil.

Navodila za uporabo: 

Krmno mešanico KON-1 priporočamo pokladati do 

1kg/100kg telesne teže pri lažjih naporih in 1 do 1,5kg/100kg 

telesne teže pri težjih obremenitvah, doječim kobilam 1kg 

krmila/100kg telesne teže dnevno, poleg kakovostnega sena 

ali paše.

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 14%, ME 10 MJ/kg, surove maščobe 3,8 

%, surova vlakna11 %, surov pepel 7 %, kalcij 0,9 %, fosfor 

0,5 %, natrij 0,3 %.

Pakirano: 30/1

KON-2 - peleti

Dopolnilna krmna mešanica za konje KON-2  ne  vsebuje  

ovsa. Krmna mešanica je primerna za dokrmljevanje špor-

tnih konj in plemenskih kobil. Visoka vsebnost beljakovin, 

vitaminov in mineralov ustrezno dopolnjuje hranilne snovi 

ovsa in tako omogoča optimalno oskrbo in zdrav razvoj živa-

li v rasti, podporo pri treningih oz. obremenitvah, vzdrževa-

nje kondicije in kvalitetno prehrano doječih kobil.

Navodila za uporabo: 

Krmno mešanico KON-2 priporočamo pokladati 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. Na vsakih 0,7kg 

krmne mešanice KON-2 dodati še 0,3 do 0,5 kg ovsa v zrnju. 

Kvalitetno seno ali paša je na voljo.

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 14%,  ME 10,3 MJ/kg, , surove maščobe 4 

%, surova vlakna 10 %, surov pepel 8 %, kalcij 0,9 %, fosfor 

0,6 %, natrij 0,4 %.

Pakirano: BB vreče, 30/1

Dopolnilne krmne mešanice



ŽITKO  - peleti

ŽITKO je dopolnilna krmna mešanica namenjena vsem 

aktivnim ali vzdrževalnim kategorijam konj kot odličen vir 

dobro prebavljive energije. Glavni krmni obrok naj predsta-

vlja kvalitetno seno ali paša. 

Navodila za uporabo: 

Konjem ga krmimo v količini od 1 do 4 kg dnevno, odvisno 

od kategorije konj, kondicije konja ter od aktivnosti in fizič-

ne obremenitve konja. Poleg krmila  priporočamo  poklada-

nje  vitaminsko  mineralne mešanice za konje  KOVISAL ali 

Solnik-K za konje, ki so na paši.

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 10 %, ME 10,3 MJ/kg, sladkorji 4,2 %, su-

rove maščobe in olja 3,8 %, surove vlaknine 6 %, Ca 0,8 %, P 

0,4 %, Na 0,2 %, Mg 0,3 %.

Pakirano: BB vreče, 30/1

ŽITKO VITA  - peleti

Dopolnilna  krmna  mešanica  namenjena  plemenskim 

kobilam in žrebetom v pitanju. Krmilo pokriva prehranske 

potrebe tako breje kot kobile s žrebetom poleg kvalitetne-

ga sena ali paše. Žrebetom pokladamo krmilo po odstavitvi 

vse do pričetka športne aktivnosti kot tudi žrebetom, ki so 

namenjena za pitanje na višjo težo. Količino krmila prilaga-

jamo kvaliteti sena ali paše  ter telesni kondiciji živali. 

Navodila za uporabo: 

Plemenskim kobilam priporočamo  pokladati od 2 do 4 kg 

dnevno, žrebetom pa od 1 kg v začetku pa do 3 kg dnevno v 

pitanju ali v vzreji.

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 13 %, ME 9,8 MJ/kg, surove maščobe in 

olja 2,5 %, surove vlaknine 9 %, Ca 1 %, P 0,5 %, Na 0,25 %, 

Mg 0,3 %.

Pakirano: BB vreče, 30/1



POWER - JUMP  - peleti

POWERJUMP je dopolnilna krmna mešanica za tekmovalne 

konje, sestavljena iz najkvalitetnejših žit in beljakovinskih 

komponent ter rožičev. Ugodno razmerje med energijo in 

beljakovinami,  vitamini  in  minerali  nudi  tekmovalnim 

konjem optimalno prehransko oskrbo,  poleg kvalitetnega 

sena ali paše. 

Navodila za uporabo: 

Krmno mešanico POWER JUMP pokladamo tekmovalnim 

konjem od 0,8 kg do 1,2 kg na 100 kg telesne teže, poleg sena 

ali paše.  Dnevna količina krmila je odvisna predvsem od in-

tenzivnosti treninga, starosti in kondicije živali. 

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 14 %, ME 10 MJ/kg, surove maščobe in 

olja 4 %, surove vlaknine 11 %, Ca 1 %, P 0,5 %, Na 0,25 %, 

Mg 0,3 %.

Pakirano: BB vreče, 30/1

KRMILO ZA ŠPORTNE KONJE - peleti

Dopolnilna krmna mešanica je namenjena  prehrani pro-

fesionalnih  športnih  konj.  Krmno  mešanico sestavljajo 

najkvalitetnejše izbrane surovine, ki pokrivajo prehranske 

potrebe tekmovalnih konj (kasačev). 

Navodila za uporabo: 

Krmno mešanico pokladamo športnim in tekmovalnim ko-

njem 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 tek-

movanje

Poleg krmila dodajamo še kvalitetno seno, oves in pitno 

vodo. 

Hranilna vrednost:   

surove beljakovine 16 %, ME 10,2 MJ/kg, surove maščobe in 

olja 3 %, surove vlaknine 9 %, Ca 0,8 %, P 0,5 %, Na 0,3 %, 

Mg 0,3 %.

Pakirano: 30/1



KOVISAL

KOVISAL je mineralno vitaminski dodatek za športne in de-

lovne konje. Ob pravilni dnevni uporabi zagotavlja uravno-

teženo oskrbo živali z makro in mikro minerali ter vitamini. 

Navodila za uporabo: 

Kategorija 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 konji 50 - 100 g  2 - 3 žlice

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.

Pakirano: 5/1

SOLNIK-K

SOLNIK-K je namenjen dopolnjevanju predvsem pašnih 

obrokov za konje z natrijem in mikrominerali. SOLNIK naj 

imajo živali vedno na voljo, skupaj z zadostno količino sveže 

pitne vode.

Dodano na 1 kg:   

natrij 37%, cink 1.100 mg, mangan 600 mg, jod 30 mg, ko-

balt 11 mg, selen 6 mg.

Pakirano: 3/1 (6 kos/karton)

Mineralno vitaminski dodatki



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

01 / 584 26 65, gsm 031 350 500
07 / 393 19 22, gsm 031 704 339
02 / 585 88 64, gsm 031 790 528
02 / 569 80 50, gsm 051 300 999
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