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COMPLET

Doplňková krmná směs pro koně Doplňková krmná směs pro koně

Jako doplňkové jadrné krmivo Jako jediné jadrné krmivo

Ječmen, oves 2 – 3 kg krmná sláma 0,5 kg

krmná sláma 0,5 kg seno 6 – 8 kg

seno 6 – 8 kg

COMPLET 1 – 3 kg COMPLET 3 – 6 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
Směs lze krmit jako doplňkové jadrné krmivo v kombinaci s ječme-
nem či ovsem nebo jako jediné jadrné krmivo.

Příklad denní krmné dávky pro koně:

Toto je pouze příklad krmné dávky (podle hmotnosti, výživného 
stavu a individuality koně je vhodné dávku upravit).

Nekrmit současně s touto směsí žádné jiné minerální krmivo!!!

Obsahuje organicky vázané stopové prvky.



Doplňková krmná směs pro koně

HORSAL
COMPLET

OBSAHUJE:
 12,0 % vlhkost 7,0 % hrubý tuk 6,0 % hrubý popel
 0,5 % fosfor 0,2 % hořčík 12,5 MJ SEk
 14,0 % NL 7,5 % hrubá vláknina 0,9 % vápník
 0,2 % sodík 0,6 % lyzin

DOPLŇKOVÉ LÁTKY NA KG KRMIVA:
Nutriční doplňkové látky

 15 000 m.j./kg – vitamin A (3a672a)
 1 500 m.j./kg – vitamin D3 (E 671)
 150 mg/kg – vitamin E (3a700)
 28,0 mg/kg – zinek jako oxid zinečnatý (E 6)
 11,0 mg/kg – zinek jako chelátová forma zinku se syntetickým
   glycinem, hydrát (E 6)
 60,0 mg/kg – mangan jako oxid manganatý (E 5)
 30,0 mg/kg – mangan jako chelátová forma manganu 
   se syntetickým glycinem, hydrát (E 5)
 8,0 mg/kg – měď jako síran měďnatý pentahydrát (E 4)
 6,0 mg/kg – měď jako chelátová forma mědi se syntetickým  
   glycinem, hydrát (E 4)
 1,0 mg/kg – jód jako jodičnan vápenatý bezvodý (3b202)
 0,29 mg/kg – kobalt jako potahovaný granulovaný bis
   (uhličitan) kobaltnatý (3b304)
 0,15 mg/kg – selen jako seleničitan sodný (E 8)

SLOŽENÍ:
ječmen, kukuřice, sójové boby extrudované, cukrovarské řízky suše-
né, vojtěškové lněné semeno extrudované, sójový olej, oxid hořeč-
natý, uhličitan vápenatý, pivovarské kvasnice, vedlejší produkt z fer-
mentace pevných látek

KRMNÝ NÁVOD:
Granulovaná směs Horsal Complet je určena pro výživu koní 
ve střední a těžké práci (sportovní koně, dostihoví koně, klusáci, koně 
ve všestrannosti). Granulovaná forma krmiva je na úkor využitelnosti 
živin, oproti formě extrudovaného krmiva, koňmi velmi dobře přijí-
mána. Horsal Complet neobsahuje oves, takže je vhodný i pro koně, 
u nichž oves není vhodné zkrmovat. Do produktu Horsal Complet 
byly přidány pivovarské kvasnice vhodné v  kritických obdobích, 
např. při rekonvalescenci po nemoci, před a po zátěži, pro zlepšení 
kvality osrstění a  jako antistresový doplněk. Další výhodou Horsal 
Complet je kompletní zásobení makroprvky, stopovými prvky a vita-
miny. Doplňuje zásobení energií a dusíkatými látkami.

MAKROPRVKY: 
Granulované krmivo optimálně zajišťuje vyvážený poměr vápníku 
a fosforu potřebných pro tvorbu a mineralizaci kostí a zubů. Tyto prv-
ky jsou důležité pro práci svalů, správnou funkci nervů a  podporují 
příjem potravy. Zdravá a lesklá srst je zajištěna díky sodíku. Pro zklid-
nění psychicky nevyrovnaných, nervózních koní byl doplněn hořčík.

MIKROPRVKY:
Selen pro podporu a odolnost vůči různým svalovým onemocněním, 
zpomalení stárnutí, podporu plodnosti a imunity.
Složení je obohaceno o  měď důležitou pro krvetvorbu zejména 
mladých koní a jód pro plynulý růst a vývoj srsti. Doplnění zinkem 
a sírou má pozitivní vliv na kvalitu kůže, srsti a kopytní rohoviny. Pro 
podporu trávení bílkovin byl dodán chlór. Železo podporuje tvorbu 
červených krvinek. Kobalt pro optimální růst a vývoj a pro podporu 
reprodukčních funkcí zase mangan.

Aminotrace jsou organicky vázané stopové prvky vyráběné firmou 
Schaumann.

Vyznačují se výbornou rozpustností, optimální koncentrací, stabilní-
mi komplexy stejně jako výjimečnou biologickou využitelností.

V  těsné spolupráci Technické univerzity Clausthal a  ISF Schaumann 
Forschung byly vyvinuty a  následně vyrobeny glycináty stopových 
prvků – mědi (měďbis glycin-chelát-hydrát), zinku (zinekbisglycin-
-chelát-hydrát), manganu (manganbisglycin-chelát-hydrát) a železa 
(železobisglycin-chelát-hydrát). Tyto sloučeniny chrání stopový prvek 
během trávení před chemickými reakcemi a  spolupodílí se na  jeho 
lepší biologické využitelnosti. S Aminotrace jsou koně optimálně zá-
sobeni stopovými prvky v každé situaci.

VITAMINY:
Vitamin A i jeho provitamin beta-karoten byl přidán z důvodů ře-
šení reprodukčních problémů. Obohacení o vitamin E chrání tká-
ně před působením bakterií a virů. Společně se selenem přispívá 
k omezení svalových onemocnění a urychluje jejich léčbu. Zařaze-
ní vitaminu D podporuje účinnost vápníku a fosforu. Vitamin B1 
a B2 jsou další složky redukující nervozitu koní. Jsou vhodné zvláš-
tě pro sportovní a dostihové koně, kteří potřebují vytvořit energe-
tické rezervy v podobě glykogenu, čemuž napomáhá vitamin B6. 
Udržení výkonnosti a hmotnosti podporuje vitamin B12, kyselina 
listová a niacinamid. Doplnění pantothenanem vápenatým při-
spívá k  regeneraci vysoce výkonných koní po zátěži. Růst zdravé 
kopytní rohoviny a  silnější a  pevnější kopytní stěny je podpořen 
přítomností biotinu.


