AMINO - SPORT MUSLI
pasza najnowszej generacji dla koni wyczynowych

50% obrobionych hydrotermicznie zbóż
zawartość procentowa:
10 – 20 – 20 = owies – jęczmień – kukurydza

Zastosowanie:
Amino-Sport Musli jest paszą najnowszej generacji, wyprodukowaną z myślą o koniach wyczynowych, którym
stawiane są najwyższe wymagania sportowe. Należy ją stosować zarówno w okresie treningów jak i podczas
startów.
Pasza powstała we współpracy z prof.dr. Spona (Wiedeń).
Właściwości:
Amino-Sport Musli jest specjalistyczną paszą energetyczną dla koni poddawanych największym obciążeniom
podczas treningów i zawodów każdej z dyscyplin jeździeckich.
Kombinacja różnorodnych składników, które charakteryzują się wysoką wartością odżywczą jest ukierunkowana
na specyficzne, wysokie potrzeby koni wyczynowych biorących udział w zawodach o najwyższym stopniu
wymagań, jakim musi sprostać organizm konia – sportowca.
W skład paszy wchodzą poddane hydrotermicznej obróbce, o wysokim stopniu strawności ziarna takich zbóż jak
owsa, jęczmienia, kukurydzy oraz siemię lniane, ziarno słonecznika, drożdże, olej rzepakowy, witaminy, makroi mikroelementy oraz specjalna mieszanka aminokwasowa.
Praktyka żywienia koni sportowych oparta jest obecnie na dawkach pokarmowych zawierających zredukowaną
ilość białka, bowiem zapotrzebowanie na białko konia będącego w regularnym treningu nie wzrasta znacząco
(podczas gdy wraz ze wzrostem intensywności pracy potrzeby energetyczne organizmu konia wyraźnie wzrastają,
tak zapotrzebowanie na białko wzrasta nieznacznie w stosunku do zapotrzebowania bytowego). Lecz niezwykle
istotna, szczególnie dla prawidłowej budowy mięśni i ich odbudowy po intensywnym wysiłku, jest wysoka wartość
odżywcza białka. Bowiem tylko konie z dobrze „wytrenowanymi i odżywionymi” mięśniami są w stanie sprostać
największym sportowym wymaganiom. Włókna mięśniowe stanowią 40% wagi ciała. W ich budowie istotny
udział ma białko i główny budulec białka – aminokwasy.
Koń jest w stanie z białka dostarczanego w paszy (poprzez jego rozkład w jelicie) zaopatrzyć swój organizm w
różne aminokwasy endogenne, lecz aby dostarczyć organizmowi aminokwasy egzogenne, niezbędny jest ich
bezpośredni dodatek z zewnątrz (w postaci odpowiedniego preparatu lub paszy).
Pasza Amino-Sport Musli
zaopatruje organizm konia w wysoko strawną energię i
przede wszystkim w wysokiej jakości proteiny, unikając jednocześnie skutków ubocznych związanych z
nadmiarem białka w dawce jak np. zbyt wysoki poziom mocznika we krwi i związane z tym nadmierne obciążenie
wątroby i nerek przyczyniające się m.in. do znacznego spadku wydajności organizmu. W Amino-Sport Musli są
zawarte wszystkie te aminokwasy egzogenne (w odpowiednim zestawieniu), które według najnowszych badań, są
niezbędne dla rozbudowy i odbudowy masy mięśniowej oraz dla właściwej pracy mięśni. Dzięki temu organizm
konia może właściwie spożytkować energię – do prawidłowej i efektywnej pracy mięśni, tak, aby nie dopuścić do
strat tlenu.
Regularne stosowanie paszy Amino-Sport Musli wspomaga syntezę protein, dzięki czemu kondycja i forma
sportowa konia podczas trwających kilka dni turniejów jeździeckich jest wysoka.
Pasza Amino-Sport Musli jest idealnym odzwierciedleniem takiego składu aminokwasowego, jakim charakteryzują
się mięśnie. W związku z tym jego rola jest dwojaka – wspomaga zarówno budowę mięśni jak również ich szybką
regenerację po wysiłku, wpływa także na szybki rozkład zalegającego w mięśniach kwasu mlekowego. Wszystko
to sprawa, że okres regeneracji mięśni konia będącego w regularnym treningu ulegnie (nawet po dużym wysiłku)
wyraźnemu skróceniu, tak że koń będzie szybciej gotowy do kolejnych treningów czy zawodów.

Dawkowanie:
Przykładowe dawkowanie – na każde 100 kg masy ciała dziennie:
pasza podstawowa

siano

dla wszystkich koni

pasza uzupełniająca
(przy pracy średniej)

Amino-Sport Musli
małe konie - ok.380 kg m.c.
(jako jedyna pasza folblut – ok.480 kg m.c.
uzupełniająca)
koń gorącokrw. – ok.550 kg m.c.

1,0-1,2 kg

ok.400 g
ok.500 g
ok.550 g

W przypadku innych, niż wyżej podane, obciążeń treningowych ilość zadawanej paszy Amino-Sport Musli należy
dopasować indywidualnie do potrzeb danego konia.
Amino-Sport Musli może być stosowana jako jedyna pasza uzupełniająca, jak również w kombinacji z innymi
paszami firmy Marstall lub z owsem. Jednakże aby uzyskać pożądany efekt, Amino-Sport Musli powinna stanowić
przynajmniej 50% codziennej dawki paszy treściwej.
Koń o masie ciała 550 kg – praca średnia:
 jako jedyna pasza uzupełniająca
 w kombinacji

3,0 –3,5 kg Amino-Sport Musli
1,5 kg Amino-Sport Musli + ok.2,0 kg Turnier
lub
2,0 kg Amino-Sport Musli + ok.2,0 kg owsa

Skład:
Płatkowana kukurydza, płatkowany jęczmień, płatkowany owies, otręby pszenne, ziarno słonecznika, mączka
pszenna, olej rzepkowy, wysłodki melasowane, węglan wapnia, śruta lniana, melasa, specjalna mieszanka
aminokwasowa, mieszanka witamin i składników mineralnych.
Analiza odżywcza:
białko surowe 12,0 %
białko og.str.
8,3 %
tłuszcz surowy 9,5 %
włókno surowe 4,6 %
popiół surowy 5,5 %
wapń
0,80 %
fosfor
0,40 %
sód
0,20 %
magnez
0,30 %
lizyna
0,75 %
metionina
0,65 %
treonina
0,92 %
tryptofan
0,31 %
cystyna
0,17 %
leucyna
0,65 %
zawartość energetyczna 13,50 MJ energii str.

Zawartość w 1 kg:
witamina A
16 300
witamina D3
710
witamina E
450
witamina C
33,0
witamina B1
17,2
witamina B2
4,1
witamina B6
12,1
witamina B12
33,0
witamina K3
5,8
biotyna
215,0
kwas foliowy
6,0
chlorek choliny
165
pantotenian wapnia
18
kwas nikotynowy
990
żelazo
135
miedź
30
cynk
210
mangan
135
kobalt
0,40
jod
0,65
selen
0,60

j.m.
j.m.
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

