marstall Nutri-Pellet – pełnowartościowy granulat
idealna, kompletna i niedroga pasza
marstall Nutri-Pellet – nowoczesna, kompletna pasza, po raz pierwszy w postaci
granulatu. Powstała na bazie hydrotermicznie obrobionych ziaren zbóż. Zawiera pełen
zestaw składników mineralnych i witamin. Jest paszą przeznaczoną do codziennego
zastosowania dla wszystkich koni i ras. Idealna dla każdej formy utrzymania koni.
Recepturę Nutri-Pellet jako pierwszej paszy granulowanej cechuje zawartość składników
odżywczych wysokiej wartości. Podstawowym elementem są hydrotermicznie obrobione
ziarna zbóż, dodatkowo również wytłoki z jabłek, siemię lniane oraz inne specjalnie dobrane
składniki. Nutri – Pellet jest pełnowartościową paszą treściwą z bardzo korzystną relacją
białka do energii. Nawet niewielka jej ilość zapewnia uczucie sytości oraz optymalne
zaopatrzenie organizmu w energię, składniki mineralne i witaminy. Ze względu na użycie
składników nie ulegających w większym stopniu pęcznieniu, można było zrezygnować z
dodania do paszy środków wiążących i substancji konserwujących.
Ze względu na brak owsa, może być stosowana u koni wrażliwych i nerwowych.

Wielkość granulatu paszy Nutri-Pellet jest zbliżona do wielkości ziaren zbóż, powodując tym
samym u konia właściwe przeżuwanie pokarmu i intensywne wydzielanie śliny, co wpływa
na prawidłowy przebieg procesów trawiennych i podwyższa strawność całej dawki
pokarmowej.
Praktycznie, kompaktowo uformowany granulat zajmuje niewiele miejsca w magazynie,
dłużej utrzymuje przydatność do spożycia, można go racjonalnie podzielić i jest wygodny do
skarmiania, w szczególności w stajniach z automatycznym rozdzielaniem racji pokarmowych.
Odpowiednia wielkość granulatu, wysoka zawartość włókna i aromatyczny zapach wytłoków
z jabłek sprawiają, że również konie ”niejadki” chętnie pobierają paszę Nutri – Pellet. Może
być podawana jako jedyna pasza treściwa (zmieszana z sieczką) lub w kombinacji z innymi
paszami (owies, pozostałe zboża, musli). W wyjątkowych przypadkach można granulat
namoczyć i podać w postaci breji.
Nutri-Pellet jest paszą do codziennego zastosowania. Zaopatruje organizm we wszystkie
niezbędne elementy, pozwalając utrzymać gładką, lśniącą sierść oraz właściwą żywotność i
witalność organizmu.

Nutri–Pellet
pasza uzupełniająca dla koni
hydrotermicznie obrobione ziarna zbóż w postaci:
płatków kukurydzy (15%), płatków jęczmienia (15%), płatków pszenicy (10%)
Składniki:
Kukurydza (15%), jęczmień (15%), otręby owsiane (15%), wytłoki z jabłek (15%), mączka
pszenna (11%), pszenica (10%), otręby pszenne (8%), drożdże piwne (3%), śruta lniana (3%),
węglan wapniowy (2,2%), melasa (2%), chlorek sodu (0,3%), specjalna mieszanka mineralnowitaminowa (0,5%)
Analiza odżywcza i energia (w kg):
białko surowe 10,80 %
białko og.str.
8,20 %
tłuszcz surowy
4,00 %
włókno surowe 11,70 %
popiół surowy
6,20 %
energia og. str.
11,70 MJ
Makroelementy:
wapń
0,90
fosfor
0,40
sód
0,35
magnez
0,16
Aminokwasy:
lizyna
metionina

%
%
%
%

0,46 %
0,15 %

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach:
witamina A
13 000,00
j.m.
witamina D3
580,00
j.m.
witamina E
230,00
mg
witamina K3
4,50
mg
Witaminy rozpuszczalne w wodzie:
witamina C
25,00
mg
witamina B1
17,10
mg
witamina B2
4,10
mg
witamina B6
11,00
mg
witamina B12
27,00
mcg
biotyna
165,00 mcg
kwas foliowy
5,10
mg
chlorek choliny
320,00
mg
pantotenian wapnia
14,00
mg
kwas nikotynowy
35,00
mg

Mikroelementy:
żelazo
miedź
cynk
mangan
kobalt
jod

150,00
24,50
153,00
103,00
0,30
0,50

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dawkowanie:
Nutri-Pellet jako jedyna pasza treściwa:
Mały koń/kuc
ok. 300 g/100 kg masy ciała/dzień
Folblut
ok. 450 g/100 kg masy ciała/dzień
Gorącokrwisty
ok. 550 g/100 kg masy ciała/dzień
Przykładowa dawka:
Nutri-Pellet jako jedyna pasza treściwa podczas wypasu na pastwisku (dla konia 550
kg/dzień):
Praca lekka
ok. 2,5 – 3,5 kg

