
Kompletní krmiva CHOV

Doplňky výživy Agrobac

Nabídka krmných směsí pro koně

Doplňková krmiva CHOV

Doplňková krmiva KONDICE

Doplňková krmiva SPECIÁL
Th Herbal
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Condit Energy – sypký 0,4 kg

Condit Klouby – 0,7 kg



Kompletní krmiva

Věk hříběte (měsíce) 6 12 18 24

Th Hříbata odchov (kg) 0,6 1,3 1,8 2,4

Živá hmotnost koně kg 400 450 500 550

Th Střední práce Kg 1,5 1,8 2,0 2,2

Jakoukoliv krmnou směs doplňte o dostatek kvalitního sena či pastvy,
nezávadné vody a kostky soli bez přídavku mikroprvků a vitaminů!

Th Hříbata odchov
Kompletní krmná směs vhodná pro hříbata až do 24
měsíců věku. Zkrmuje se bez přikrmování dalších obilovin v
denní dávce dle kondice, stáří a živé hmotnosti hříběte. Je
vhodné i pro přípravu ročků před obsedáním.

Th Klisny kojící
Kompletní krmivo je určeno k doplnění výživy klisen všech
kategorií koní v období březosti po skončení práce.
Zabezpečuje optimální vývin hříběte a udržuje klisnu
v dobré kondici během laktace.

Th Střední práce
Kompletní krmivo je určeno k výživě všech sportovních a
pracovních koní během sezóny a období pravidelné práce.
Jsou vhodné pro koně s potřebou zlepšení kondice, obnovy
a růstu svalstva partii plece, horní linie a zádi. Při vysoké
tréninkové zátěži a v období soutěží lze výkon koně doplnit
krátkodobým zařazením speciálních výrobků řady Condit
(elektrolyt Condit Speciál).

Th Western
Doplňková krmná směs je určena k doplnění výživy 
westernových a všech plemen pracovních koní při 
dlouhodobém tréninku (2-3 x týdně min 40 min) ke zlepšení 
kondice. 

Th Klisny březí
Kompletní krmivo je určené k výživě klisen všech kategorií
koní v období březosti po skončení práce. Je vhodné pro
aklimatizaci v celém období březosti klisny. Zabezpečuje
optimální vývin hříběte a udržuje klisnu v dobré kondici.

Živá hm. koně (kg) 350 400 450 500 550

Th Western kompletní  kg 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3

Období březosti (měsíce) 3 6 11 2-3. dny

Th Klisny březí KOMPLETNÍ (kg) 3,0 2,8 2,6 1,0
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Období laktace (měsíce) Od 6. dne 1. měsíc
3. 

měsíc

6. 

měsíc

Th Klisny kojící 
KOMPLETNÍ (kg)

4,0 4,0 4,0 4,0

Živá hm. koně (kg) 350 400 450 500 550

Th Endurance kompletní  kg 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3

Th Endurance
Kompletní krmivo je určeno k výživě vytrvalostních a všech
plemen pracovních koní při dlouhodobém tréninku (2-3 x
týdně min 40 min) ke zlepšení kondice.



Doplňková krmiva

Živá hm. koně (kg) 400 450 500 550 600

Th Dostih zátěž (kg) 2,0 2,2 2,6 2,8 3,0

Oves (ječmen, kuk.) (kg) 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0

Th Hříbata odchov
Doplňková krmná směs určená k doplnění výživy rostoucích hříbat
a všech mladých koní až do 2 let věku. Krmivo obsahuje všechny
potřebné živiny, které zabezpečí optimální růst a vývin kostry,
svaloviny a ostatních orgánů.

Th Klisny březí
Doplňkové krmivo určené k výživě klisen všech kategorií koní v
období březosti po skončení práce. Zabezpečuje optimální
vývin hříběte a udržuje klisnu v dobré kondici.

Věk hříběte Kg/měsíc 3 6 9 18

Th Hříbata odchov Kg 0,3 0,4 0,6 0,8

Oves a pšenice 2:1 Kg 0,2 0,3 0,4 0,6

Období březosti (měsíce) 3 6 11 2-3. dny

Th Klisny březí (kg) 1,5 1,4 1,3 0,5

Oves (ječmen) (kg) 1,5 1,4 1,3 0,5

Th Klisny kojící
Doplňkové krmivo určeno k doplnění výživy kojících klisen
všech plemen. Je vhodné po celé období laktace klisny, zvyšuje
mléčnost, omezuje hubnutí klisny a udržuje ji v dobré kondici.

Období laktace (měsíce) od 6.dne 1. měs. 3. měs. 6. měs.

Th Klisny kojící (kg) 2,0 2,0 2,0 2,0

Oves (kukuřice, ječmen) (kg) 2,0 2,0 2,0 2,0

Th Hřebci
Doplňkové krmivo určeno k doplnění výživy hřebců v období
připouštění. Je vhodné i pro přípravu hřebců před začátkem
připouštění. V období mimo připouštění ve snížené dávce
zabezpečte stabilní příjem granulí pravidelně v malém
množství po celou dobu roku.

Th Parkur zimní
Doplňková krmná směs je určena k doplnění výživy sportovní
koní v období regenerace, zimní období nebo mírné zátěže. Je
vhodné pro regeneraci po těžké práci.

Připouštění (měsíce) -2 1-4 5 6 7-10

Th Hřebci  (kg) 2,2 2,4 2,2 1,2 1,2

Oves  (kg) 3,5 3,0 3,0 3,5 2,5

Th Parkur zátěž
Doplňková krmná směs je určena k doplnění výživy
parkurových koní v období zátěže, a také pro regeneraci po
těžké zátěži.

Th Dostih zimní
Doplňkové krmivo je určeno k doplnění výživy všech kategorií
dostihových koní v období mimo zátěž, nebo po skončení
práce (regenerace) a v klidovém zimním období. Zabezpečuje
případně aklimatizaci pro začínající koně.

Živá hm. koně (kg) 400 450 500 550 600

Th Dostih zimní (kg) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Oves (ječmen, kuk.) (kg) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Živá hm. koně (kg) 400 450 500 550 600

Th Parkur zátěž 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Oves (ječmen, kuk.) 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Živá hm. koně (kg) 400 450 500 550 600

Th Parkur zimní 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Oves (ječmen) 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Jakoukoliv krmnou směs doplňte o dostatek kvalitního sena či 
pastvy, nezávadné vody a kostky soli bez přídavku mikroprvků a 

vitaminů! 
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Živá hm. koně (kg) 350 400 450 500 550

Th Herbal (kg) 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

Oves (ječmen) (kg) 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Th Dostih zátěž
Doplňkové krmivo je určeno k doplnění výživy všech kategorií
dostihových koní v období zátěže, nebo 30 - 40 % po skončení
práce (regenerace) a v klidovém zimním období. V období po
těžké práci 30 až 60 min. můžete přidat elektrolyt Th Condit
Speciál na doplnění minerálů a vitamínů po zátěži a k rychlejší
regeneraci koně.

Th Herbal
Doplňkové krmivo Th Herbal je určeno k doplnění výživy koní
všech kategorií, které mají problémy s dýcháním. Zkrmují se
zejména v období mimo zátěž u koní nemocných. Usnadňují
koni dýchání a omezují tvorbu hlenu.



Doplňky výživy Agrobac

Condit Klouby – 0,7 kg
Condit klouby je doplňkové krmivo určené pro
regeneraci kloubní výstelky (chrupavky) koní.
Jako preventivní dávku (nebo u hříbat a koní
v době růstu) je možné denní dávkování snížit
cca o 25 %.

Condit Speciál – 1 kg
Doplňkové krmivo pro koně – elektrolyt, který
vedle efektu zrychlení regenerace podporuje
tvorbu červených krvinek a zvyšuje transportní
kapacitu krve pro přenos kyslíku. Urychluje
znovuobnovení svalového glykogenu a celkově
výrazně zvyšuje účinnost a výkonost
celého organismu.
Obsahuje 13 minerálních látek a stopových prvků,
nukleotidy, 20 různých vitamínů a další biologicky
aktivní látky.
Pokud je koni podán od 30 do 60 minut po
skončení tréninku, podporuje rozvoj a nárůst
svalových partií.
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Condit Energy – sypký
Speciální přípravek určený k dosažení maximální
využitelnosti kyslíku a tím maximálního zisku
energie. Obsahuje látky, rychle metabolizovatelné
zdroje energie a důležité koenzymy, které se podílí
na efektivním vnitrobuněčném dýchání
(maximální zisk energie ve formě
makroergických vazeb).
Zkrmuje se špičkovým závodním koním
dostihovým, parkurovým, všestrannostním,
klusáckým v krátkém období 4 - 6 dnů před
dostihem.


