
SCHAUMANN-PROGRAM  
PRO KONĚ

HORSAL EXKLUSIV
Granulované, neprašné minerální krmivo 
s  vysokým obsahem mědi, zinku, selenu 
a manganu. Pro podporu tělesné odolnosti, 
zdravá a pevná kopyta, zdravou kůži a lesk-
lou srst. Dávkování 50 – 150 g / zvíře a den.

HORSAL TURFpower ATG
Granulované, neprašné minerální krmivo 
s  vyšším obsahem vitaminů a  esenciálních 
aminokyselin pro sportovní koně, s AMINO-
TRACE-stopovými prvky. 
Dávkování 50 – 100 g / zvíře a den.

Minerální krmivo

HORSAL-výrobky obsahují důležité minerální a účinné látky pro posílení nervové sou-
stavy a svalstva.

HORSAL JUNGpower
Koncentrované minerální krmivo pro hříba-
ta a odchov mladých koní.
Dávkování 40 – 80 g / zvíře a den.

HORSAL LECKSCHALE
Liz pro doplnění makroprvků, stopových 
prvků a vitaminů na pastvě nebo ve stáji.
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HORSAL STUTENpower PLUS
Granulovaný, neprašný přípravek s  vysoce 
účinnými látkami pro chovné klisny a hřeb-
ce. Klisny: 150 – 200 g 4 – 6 týdnů před až 
3 týdny po  zapuštění, hřebci: 150 g krátce 
před začátkem a během připouštěcí sezóny.

AMINOTRACE jsou organické sloučeniny stopových prvků s(e):
 výbornou rozpustností
 optimální koncentrací stopových prvků
 stabilními komplexy stopových prvků
 vynikající biologickou využitelností

HORSAL ELEKTROLYTE
K  okamžitému doplnění elektrolytů při po-
cení, pro koně v zátěži. 
Dávkování 100 – 200 g / zvíře a  den podle 
potřeby.

SCHAUMANN – účinné látky:

Speciální výrobky

Granulované směsi

HORSAL RUN *
Pro koně ve  střední a  těžké práci (sportovní, 
dostihoví koně, klusáci, koně ve všestrannosti).
Dávkování max. 3 kg doplňkové / 6 kg kom-
pletní krmivo.

HORSAL COMPLET *
Pro koně v lehké a střední práci, nízkobřezí 
klisny a hříbata starší než 1 rok.
Dávkování max. 2,5 kg doplňkové / 4 kg 
kompletní krmivo.

HORSAL W1 / W3 *
Pro výživu snadno krmitelných koní (wester-
nová plemena), s  obsahem lehce stravitel-
ných komponentů. HORSAL W1 pro lehkou 
a  střední práci, W3 pro vysokobřezí a  kojící 

klisny a sající hříbata.
Dávkování W1 max. 2 kg doplňkové / 3 kg 
kompletní krmivo, W3 pro klisny 3 / 6 kg 
a pro hříbata 1,5 / 2,5 kg.

HORSAL REKO *
Pro koně v  lehké a  střední zátěži, v  rekonva-
lescenci a koně seniory.
Dávkování max. 3 kg doplňkové / 6 kg kom-
pletní krmivo.

HORSAL RP *
Pro koně ve  střední a  těžké práci (sportovní, 
dostihoví koně, klusáci, koně ve všestrannosti).
Dávkování max. 3 kg doplňkové / 6 kg kom-
pletní krmivo.

* Lze krmit jako doplňkové krmivo v kombinaci s ječmenem nebo ovsem případně jako kompletní jadrné krmivo.


