
Struktur-Energetikum

Papírový pytel - 20kg

Struktur Energetikum je korunou každodenního krmení. 
Biologicky aktivní výstavbový koncentrát na bázi 
obilných klíčků. V dávce 1 kg na den dostane kůň 
veškeré minerální látky, stopové prvky a vitamíny 
potřebné pro udržení dobrého zdravotního stavu, 
stabilitu a schopnost výkonu. Nízce dávkovaná, ale 
vysoce hodnotná bílkovina a redukovaný obsah škrobů 
zajišťují harmonickou rovnováhu výživných látek 
v celkové krmné dávce. Více než 30 rozmanitých druhů 
bylin, himálajská sůl, černucha a jádra vinné révy tuto 
osvědčenou recepturu korunují. Bohaté na Omega – 3, 
Omega – 6 mastné kyseliny a přírodní lecitin.

Složení: 
Kukuřičné klíčky, ječmenné vločky, jablečné výlisky, jablečný sirup, byliny (máta peprná, koriandr, šalvěj,  
fenykl, majoránka, řebříček, kmín, anýz, oregáno) 6,8%, kukuřičné vločky, pšeničné klíčky, vojtěšková 
řezanka, řízky z cukrové řepy, travní řezanka sušená teplým vzduchem, melasa z cukrové řepy, směs olejů 
(lněné , slunečnicové a kukuřičné klíčky) 2,8%, vápník z mořských řas, směs olejů ze semínek (lněné 
semeno , slunečnicové semeno, fenyklové semeno, černochové semeno) 2,6%, otruby z ovesných slupek, 
celozrnné ovesné vločky 2%, rýžové klíčky, pšeničné klíčky, sůl, moučka z mořských řas, slupky vinné révy, 
česnek, pivovarské kvasnice,  pšeničné otruby, extrakt z hroznového cukru, DL – metionin, L – lysin, 
himálajská sůl. 

Doporučené dávkování:
Přikrmování krmiva Struktur Energetikum je obecně vhodné pro všechny typy koní. Pro velké koně 
doporučujeme 1 kg denně, pro sportovní koně ve vysoké zátěži maximálně 1,5 kg denně k obvyklé denní 
dávce z obilovin a objemovému krmivu. O stejné množství by měl být snížen příjem energetického krmiva. 
Není třeba dodávat další minerální doplňky. U malých koní, pony a u koní s nízkou potřebou energie může být 
Struktur Energetikum použito jako jediné energetické krmivo v denní dávce 150 – 200 g na každých 100 kg 
tělesné hmotnosti koně a den.

Obsažené látky: Výživně fyziologické 
přídavné látky na 1 kg:

Stopové prvky na 1kg:

Surový protein 9,9% Vitamín A 23.000I
E

Železo 170mg

Surová vláknina 11,0% Vitamín D3 2.500I
E

Zinek 270mg

Surový tuk 8,0% Vitamín E 400mg Mangan 240mg
Surové popeloviny 11,0% Vitamín B1 15mg Měď 55mg
Stravitelný surový 
protein

85g/kg Vitamín B2 15mg Jód 2,2mg

Stravitelná energie 14MJ/kg Vitamín B6 8mg Kobalt 2,2mg
Vitamín B12 55mcg Selen 0,7mg

Vápník 1,2% Biotin 350mc
g

Fosfor 0,4% Kyselina nikotinová 60mg
Hořčík 0,5% Kyselina listová 7mg
sodík 0,5% Kyselina pantotenová 30mg
Lysin 0,4% Chlorid cholinu 500mg
Methionin 0,1%


