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Chceme to nejlepší. Přinášíme 
do Česka osvědčené krmivo 
pro skvělé výkony vašeho koně.
Za více než dvacet let zkušeností ve vrcholovém drezurním sportu mohu potvrdit, 
že nezbytným základem pro dobrý výkon vašeho koně je kvalitní a vyvážená 
strava. Během tréninků v Holandsku jsem se poprvé setkala s krmivem značky 
Horsefood 'the best' a mohla si ověřit, že s ním koně mají výbornou výdrž 
a dostatek energie i při velmi vysoké zátěži. A také že jim opravdu chutná!

S výrobcem krmiva Horsefood 'the best', rodinnou firmou Van Gorp, spolupracuje 
několik špičkových jezdeckých stájí, jejichž koně se pravidelně umisťují 
na předních místech světových žebříčků v nejrůznějších jezdeckých disciplínách. 
Jejich výsledky jsou nejlepším důkazem toho, že označení 'the best' na krmivu 
Horsefood není přehnané.

Protože chceme nejen pro naše koně to nejlepší, rozhodli jsme se značku 
Horsefood 'the best' dostat také k českým zákazníkům. Jsem ráda, že jsme 
objevili krmivo, které zajišťuje koním vše pro to, aby podávali prvotřídní výkony.

Věříme, že je vaši koně ocení.

Ida Vavříková
IDA – International Dressage Academy
(výhradní dovozce Horsefood ′the best′)

http://www.i-d-a.cz/cs/default.aspx


Základem úspěchu každého 
sportovce je kvalitní 
strava. Vím, že na krmivo 
Horsefood ‘the best’ se můžu 
stoprocentně spolehnout.“

Edward Gal
člen nizozemské drezurní reprezentace,  
3x zlato FEI World Equestrian Games 2010

„
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Proč si vybrat Horsefood 'the best'?

Prověřeno úspěšnými závodníky
Krmivo Horsefood 'the best' pomáhá vítězit nejlepším koním v parkuru, drezuře, westernu, dostizích 
i dalších jezdeckých disciplínách. Doporučují jej špičkoví jezdci jako například Edward Gal, Tim Lips 
nebo Emmelie Scholtens. 

Základ pro nejlepší výkon
Dobře víme, že vyvážená a energeticky správně sestavená strava je předpokladem úspěchu 
každého sportovce. Krmivo Horsefood 'the best' obsahuje vše, co koně potřebují pro dosažení 
nejlepších výkonů. V případě zájmu vám rádi pomůžeme sestavit výživový plán přímo podle 
konkrétních potřeb vašeho koně. 

Přírodní kvalita z tradiční rodinné firmy
Holandská společnost Van Gorp se již přes 40 let zabývá vývojem optimálního krmiva, jehož složení 
zohledňuje přirozené stravovací návyky koní, a při jeho výrobě dodržuje ty nejpřísnější mezinárodní 
standardy kvality.
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GRANULE
Tajemství kvality našich granulí spočívá 
v detailně promyšleném výrobním postupu. 
Vitaminy a další látky před zpracováním 
chráníme speciálním povlakem tak, aby 
během lisování a skladování nedošlo k jejich 
znehodnocení. Díky tomu zůstávají tyto 
důležité látky déle stabilní. Součástí všech 
granulí je organická měď, která je důležitá pro 
krvetvorbu a zároveň zamezuje zbytečnému 
stresu při trávení.

Prestatiebrok 81

Granule s vysokým podílem ovsa, ječmene, kukuřice 
a pšenice. Vyšší podíl škrobů, bohatá porce vitaminů 
a minerálů a vysoký energetický index zaručují dostatek 
energie pro vrcholové sportovní výkony vašeho koně. Granule 
mají nízký obsah proteinů a omezené množství vlákniny. 
Zajišťují, aby měl kůň sílu a dostatek energie, a přitom 
zachoval „suché“ nohy. 

Energetická hodnota 13,9 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,2–0,3 kg

Lehká zátěž 0,3–0,4 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,8 kg

 sport |   hobby |   chov
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XP-EQ Gistbrok 85

Granule s nejvyšší energetickou hodnotou v našem sortimentu 
vhodné pro sportovní koně, kteří pravidelně podávají vrcholové 
výkony. S těmito granulemi koně dobře zvládají vysokou 
zátěž a mají delší výdrž. Pro optimalizaci trávení hrubé 
vlákniny a zlepšení efektivity krmiva jsou granule obohaceny 
kvasinkovými kulturami. Napomáhají také odbourávání 
kyseliny mléčné ze svalů, čímž umožňují rychlejší regeneraci. 
Vynikající pro ovladatelného koně plného energie. 

Energetická hodnota činí 14,2 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,2–0,3 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,6–0,7 kg

Vysoká zátěž 0,8–1 kg

ReFit Energy Brok 185

Rychlý zdroj energie pro sportovní koně, kteří potřebují 
podávat vrcholové výkony. Granule obsahují složky, které 
podporují rychlejší regeneraci svalů, snižují frekvenci 
srdečního tepu a posilují imunitní systém. Vyznačují se 
vysokým obsahem vápníku, fosforu a hořčíku. Obsahují také 
přirozenou zásobu antioxidantů a poskytnou koni veškeré 
potřebné vitaminy a minerály. Vhodné pro všechny typy 
disciplín. 

Energetická hodnota 13,5 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,2–0,3 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,6–0,7 kg

Vysoká zátěž 0,8–1 kg
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Conditiebrok 83 
Toto granulované krmivo je univerzální pro koně, kteří mají 
pravidelnou jezdeckou zátěž. Díky vysokému obsahu vitaminů, 
minerálů a vyváženému složení živin kompletně pokryje 
výživové nároky koní jak v základních jezdeckých aktivitách, 
tak na vyšší sportovní úrovni. Při dlouhodobém používání 
zlepšuje kondici vašeho koně.

Energetická hodnota činí 13,6 MJ   |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,8 kg

 

Basis-Sportbrok 82

Využití tohoto granulovaného krmiva je daleko širší, než 
naznačuje jeho název „Basis“. Granule mají dostatečnou 
energetickou hodnotu, abyste v případě vyšší fyzické námahy 
koně nemuseli hned měnit typ krmiva – jednoduše stačí 
adekvátně navýšit dávkování. Vyznačují se velmi výhodným 
poměrem kvalita/cena. Jsou vhodné pro všechny typy koní, 
kteří mají  nižší až střední zátěž.

Energetická hodnota 12,9 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,7 kg
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Digest Control brok 163

Vysoce kvalitní sportovní granule pro koně, po kterých je 
požadován výkon. Mají vysoký obsah hrubé vlákniny, takže 
koně musejí krmivo důkladně rozžvýkat a proslinit, což 
zlepšuje neutralizaci žaludečních kyselin a optimalizuje 
vstřebávání živin. Granule obsahují upravené množství cukru 
a škrobu, vysoký podíl tuku, vitaminů a minerálů a jsou 
obohacené o omega-3 mastné kyseliny, kvasinkové kultury, 
špaldu a mořské řasy. Jsou vhodné pro všechna plemena 
koní.  

Energetická hodnota 13 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,20–0,25 kg

Lehká zátěž 0,25–0,30 kg

Střední zátěž 0,30–0,35 kg

Vysoká zátěž 0,35–0,45 kg

 

Mais-Lijnzaadbrok 335

Tyto granule byly vyvinuty speciálně pro to, aby kůň nabral 
svalovou hmotu, doplnil energii a dostal se do lepší kondice. 
Jsou velmi chutné, proto se krmí velmi snadno. Neobsahují 
žádné doplňky ani vitaminy, jsou tedy vhodné jako přídavek 
do normální krmné dávky vašeho koně. Mají vysoký obsah 
škrobu a oleje. 

Energetická hodnota 13,8 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování ke krmné dávce

Přidat k normální krmné dávce 0,5–1 kg

Přidat ke krmné dávce, ale tu snížit o 1 kg 1–2 kg
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Biologische Paardenbrok 489

V procesu výroby těchto bio granulí nejsou použity žádné 
pesticidy, hnojiva či další chemické látky a krmivo zároveň 
neobsahuje geneticky modifikované organismy. Jeho bio 
kvalitu dokládá certifikát EKO Quality Seal podle standardu 
SKAL. Díky střední hodnotě energetického indexu jsou 
využitelné ve všech oblastech jezdeckého sportu. 

Energetická hodnota 13,1 MJ  |  Velikost balení 25 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,8 kg

 

All-Round Paardenbrok 80

Kvalitní granule vhodné pro všechny koně s menšími 
energetickými nároky. Obsahují nadstandardní množství 
potřebných živin, takže je lze použít jako udržovací krmivo. 
Jako doplněk k senu dostatečně pokryje potřeby koně 
i v případě menší fyzické zátěže. Má bohatou porci vitamínů, 
minerálů a stopových prvků. Neobsahuje oves.

Energetická hodnota 11,1 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,4–0,5 kg

Lehká zátěž 0,5–0,7 kg
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Kernmixbrok 90

Granulované krmivo vyvinuté jako přídatné pro koně, jejichž 
krmná dávka sestává převážně z objemového krmiva 
a základních obilovin a potřebují dodat vitaminy, minerály 
a živiny. Oproti běžným granulím má třikrát vyšší obsah 
vitamínů, minerálů a stopových prvků, obsahuje byliny, chelát 
zinku a potahovaný biotin. Při dodržení správného dávkování 
pokryje kompletní vitamino-minerální potřeby jakéhokoli koně. 

Energetická hodnota činí 11,2 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,1 kg

Lehká zátěž 0,2 kg

Střední zátěž 0,3 kg

Veulenkorrel Start 86

Krmivo Veulenkorrel Start je určené pro hříbata a představuje 
vynikající alternativu na začátek příjmu pevné stravy. Jeho 
součástí jsou všechny živiny nezbytné pro správný růst 
hříběte. Obsahuje obiloviny, mléčný prášek, stravitelné sojové 
boby, vysoký podíl vitaminů (kyseliny listové a vitaminu E) 
a organicky vázanou měď, která se snadno vstřebává do krve.

Energetická hodnota 14,7 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování

Hříbata od cca 3 týdnů po cca 1 rok 0,8  kg

Následně postupně přejděte na Jaarling/Merriebrok
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Merriebrok-Béta 87 
Krmivo pro březí klisny, které poskytuje vše potřebné pro růst 
zdravého a silného plodu. Obsahuje adekvátní porci živin, 
vitaminů, minerálů a aminokyselin, potahovaný beta-karoten, 
kyselinu listovou a potahovaný vitamin E. Svým složením je 
vhodné i pro hřebce.

Energetická hodnota činí 13,8 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

0,5–0,7 kg

Jaarling/Merriebrok 84

Speciální granulované krmivo pro březí klisny a odstávčata 
až do 2,5 roku. Krmí se tři měsíce před narozením hříběte 
a během laktace. Hříbě pak přechází na Veulenkorrel Start 
a k Jaarling/Merriebroku se vrací cca v 6 měsících. Granule 
plně pokrývají potřeby rostoucího plodu a mladého koně. 
Mají vysoký podíl živin, minerálů a vitaminů a zvýšený obsah 
vitaminu E a kyseliny listové. Pro optimalizovanou absorpci 
v krvi obsahují také organickou měď a zinek.

Energetická hodnota činí 13,9 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Ročci 0,5–0,8 kg

Dvouletci 0,4–0,7 kg

Březí a laktující klisny 0,5–0,7 kg
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VÝŽIVOVÉ HODNOTY GRANULÍ

SEZNAM POUŽITÝCH 
ZKRATEK
Jedn. = váhová jednotka
gr = gram
mg = milligram
mcg = microgram
IE = mezinárodní jednotka

As = anorganické látky
Bet = beta karoten
Byl. = byliny
Ca = kalcium
Cu = chelát mědi
EWpa = energ. hodnota koně
Mg = magnesium

Na = sodík
NDF = neutrální čistící vlákno
P = fosfor
Rc = surová celulóza
Re = surový protein
Rv = surový tuk
Sui = cukr

v. = vitamíny
VEP = krmné jednotky koně
VREp = stravitelné surové bílkoviny
Zet = škrob
ChZn = chelát zinku
Zn = zinek

Složka VEP Ewpa VREp Re Rv Rc As Zet Sui v. A v. D3 v. E v. B Biotin Ca P Mg Na Cu Zn ChZn Se Byl. Bet

Jedn. % % % % % % % IE IE mg 1, 2, 6, 12 mcg gr gr gr gr mg mg mg mg

80 793 0,85 8,8 11,3 3,2 8,2 7,5 30,5 5,7 15000 3000 200 x 100 11 5,0 3,0 3,0 10 20 0 0,15

81 900 0,96 9,0 11,5 4,6 6,5 6,4 36,0 5,7 20000 4000 400 x 150 8 6,0 3,4 3,4 17 110 40 0,30 x

82 845 0,89 8,8 11,5 3,4 7,7 7,7 31,0 6,7 13500 2500 250 x 130 10 4,9 3,0 3,0 14 50 0,25

83 875 0,94 8,9 11,2 3,8 7,3 6,8 32,5 6,2 15000 3000 300 x 150 10 5,8 3,4 3,0 17 80 0,30

84 900 0,96 11,9 14,5 5,0 5,5 7,3 33,0 6,1 21000 4000 400 x 205 10 6,3 3,9 3,5 20 125 40 0,40 x

85 920 0,98 9,2 11,4 4,6 5,5 6,1 39,0 5,7 20000 4000 400 x 200 8 5,5 3,5 3,2 16 80 0,30

86 980 1,00 12,6 16,0 6,5 5,0 7,0 31,5 6,9 21000 4000 400 x 210 10 6,0 4,2 3,7 21 125 40 0,40 x

87 900 0,95 12,2 15,0 4,7 6,0 8,5 32,0 6,6 21000 4000 400 x 205 12 7,0 3,9 3,7 20 125 40 0,40 x 40

90 740 0,77 7,6 9,8 4,6 7,6 21 22,0 7,0 45000 8400 750 x 450 45 18,0 9,0 6,2 42 225 80 0,75 x

163 833 0,90 10,4 13,6 6,6 8,1 8,2 26,5 6,2 45000 8400 500 x 261 10 7 4,0 4,0 22 107 0,50

185 854 0,93 10 12,7 4,3 6,5 7,4 32,9 6,5 20000 4000 400 x 200 11 6,0 4,0 3,0 18 80 0,30

335 1030 1,09 7,9 9,5 6,2 3,9 2,1 52,5 5,1 8 3,0 1,3 0,3 0

489 850 0,91 8,9 11,5 3,0 8,5 7,0 37,0 3,8 15000 3000 150 x 100 9 5,0 3,3 3,3 15 33 0,25
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Díky složení a kvalitě krmiva 
Horsefood ‘the best’ mají 
koně dobře vykreslené svaly 
a pružné šlachy. Při drezuře 
díky tomu dosahují skvělých 
výsledků.“

Eva Vavříková
juniorská reprezentantka ČR, 2x mistryně ČR,  
3. místo na mistrovství Evropy

„
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Omega-3 Power-Mix 7001

Müsli s vysokou energetickou hodnotou pro koně ve všech 
sportovních disciplínách, kteří stabilně podávají špičkové 
výkony. Díky obsahu omega 3 nenasycených mastných 
kyselin se energie z krmiva uvolňuje postupně, což podporuje 
výdrž. Směs je dále obohacena o lněné semínko a kvasinkové 
kultury, které pomáhají trávení hrubé vlákniny a optimalizaci 
efektivity krmiva. Zvýšený obsah vitaminu E urychluje 
regeneraci svalů – i po vrcholových výkonech tak kůň zůstává 
uvolněný. 

Energetická hodnota 14,1 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,2–0,3 kg

Lehká zátěž 0,3–0,4 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,8 kg

MÜSLI
Směsi Horsefood 'the best' obsahují 
všechny vitaminy a minerály potřebné pro 
zdravý vývoj koně. Díky pečlivě volenému 
složení jsou vhodné pro všechny typy 
zátěže. Lze je používat samostatně nebo 
v kombinaci s granulemi.

 sport |   hobby |   chov
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Speed-Mix 7003

Kvalitní müsli pro rychlé dodání energie. Krmná směs 
optimalizovaná pro vrcholový sport na bázi celých obilných zrn 
a s vysokým podílem hydrotermicky otevřených obilovin, jako 
jsou černý oves a extrudovaná kukuřice. Směs má vyvážený 
poměr cukrů a škrobů, obsah živin, vitamínů a minerálů je 
přizpůsoben koním s vysokou výkonností. Nejvhodnější volba 
pro koně, od nichž je požadován intenzivní explozivní výkon. 
Obsahuje hráškové vločky, prebiotika a probiotika a zvýšené 
množství vitaminu E. 

Energetická hodnota 13,5 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,8 kg

Granenmix-Compleet 7013

Směs pro rychlé dodání energie vhodná pro koně, kteří 
potřebují podávat krátkodobě intenzivní výkon. Obsahuje celá 
zrna bílého i černého ovsa, vysoký podíl vitaminu E a lněný 
olej pro rychlejší regeneraci. Navíc  má omezený obsah 
proteinů a cukrů. Vhodná pro všechny intenzity zátěže.

Energetická hodnota 14,2 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,7 kg
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Kruidenstruktuur-Mix 7009

Snadno stravitelná bylinná směs s obilnými vločkami, 
sušenou mrkví, vločkami hrášku, otrubami a vysokým 
zastoupením bylin vhodná pro všechny kategorie koní. Díky 
obsahu vojtěšky ve formě granulí i celých sekaných stonků 
získá kůň dostatečné množství hrubé vlákniny, omega 3 a 6 
mastné kyseliny podporují  schopnost podávat dlouhodobější 
výkon. Směs navíc obsahuje vlákna čekanky a inulin, které 
působí jako prebiotika, a má nízký obsah cukru. 

Energetická hodnota 13,3 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,7 kg

   

Easy-Mix 7007

Müsli na bázi ječmenných zrn, bohaté na dobře stravitelnou 
energii. Easy-Mix je bezovsová směs pro koně v lehčí či 
střední zátěži, která pomáhá k lepší kondici a kulatějším 
proporcím. Jde o ideální volbu pro výbušnější koně, jejichž 
temperament při krmení touto směsí zůstává pod kontrolou. 
Obsahuje kompletní spektrum vitamínů a minerálů a zvýšený 
podíl hořčíku.

Energetická hodnota 13,3 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,8 kg
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Appel-Mix 7015

Vynikající müsli obsahuje bohatou selekci ječných 
a kukuřičných vloček, řezanky a plátky sušených mrkví 
a jablek. Zelené vojtěškové stonky dělají z této směsi pro koně 
skutečnou delikatesu.

Obsahuje přirozené cukry a malé sušené kousky jablek. Je tak 
velmi chutné a lze ho zkrmovat jednak jako kompletní krmivo, 
ale i jako odměnu pro koně.

Energetická hodnota 12,8 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,8 kg

   

Happy Summer-Mix 7008

Zvláště kvalitní krmná směs sestavená speciálně pro citlivé 
koně. Má nízký obsah cukrů a škrobů, vysoký obsah lněného  
a sojového oleje a také velkorysou dávku vitamínů a minerálů. 
Obsahuje snadno stravitelné složky a hrubou vlákninu 
pro lepší žvýkání a proslinění, dále křemelinu, kvasnicové 
kultury a nezbytné stopové prvky jako zinek, měď a selen. 
Její součástí je také sedm silných a funkčních bylin (ginkgo, 
kopřiva, oregano, česnek, majoránka, tymián a bazalka).

Energetická hodnota 13,5 MJ |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,4–0,5 kg

Lehká zátěž 0,5–0,6 kg

Střední zátěž 0,6–0,8 kg

Vysoká zátěž 0,8–1 kg
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Slobbermeel 941

Kompletní krmivo pro koně, kteří potřebují rychle dodat energii 
po zvýšené námaze. Vzhledem k vyššímu obsahu kukuřice 
a lněného semínka je lze využít také pro zvýšení hmotnosti 
koně. Obsahuje vysoký podíl vitamínů a minerálů a dále 
otruby a válcované obiloviny. 

Obsah škrobu činí 40 % a směs se vyznačuje i vysokým 
obsahem tuku (7 %), díky čemuž se váš kůň udrží v dobré 
kondici po celou sezonu, bez ohledu na náročnost. 

Energetická hodnota 14,5 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Rychle dostupná energie 0,2 kg přidat k základní krmné dávce

Nabrání hmoty
0,4 kg a toto odečíst  

ze základní krmné dávky

   

Fit-Mix 7005

Chutné müsli pro koně v nižší či střední zátěži. Krmivo je 
koncipované jako kompletní směs s vlákninou jako základní 
složkou, vyváženým obsahem špaldových granulí, vojtěšky 
a otrub a vysokým obsahem vitaminů a minerálů. Součástí 
směsi je také oves a řecké seno. 

Energetická hodnota 12,8 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,8 kg
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Equi-Mix 7014

Equi-Mix je müsli pokrývající kompletně nutriční požadavky 
všech plemen, představuje krmnou dávku pro koně, kteří jsou 
v lehké práci. Obsahuje cereálie, které slouží jako přídatné 
krmivo k objemovému, obsahující veškeré vitamíny a minerály 
pro každodenní potřebu. 

Obsahuje cereální vločky ječmene a kukuřice, má nízký obsah 
cukru, kompletní škálu živin. Cenově atraktivní chutné cereálie 
pro koně. Pokud se po koni bude požadovat fyzická námaha, 
tak je třeba tuto skutečnost zohlednit v dávkování krmiva.

Energetická hodnota 12,7 MJ  |  Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,5–0,7 kg

Lehká zátěž 0,7–0,8 kg

Senior/Light Mix 7017

Bezječmenná směs určená pro starší koně, kteří v důsledku 
vyššího věku již nemají kompletně funkční chrup a trávicí 
soustavu. Obsahuje snadno stravitelné pufované a extrudované 
obiloviny, vločky hrášku a extrudovanou vojtěšku. 

Energetická hodnota 15,5 MJ  |  Velikost balení 15 kg

Dávkování pro starší koně na 100 kg hmotnosti koně

Starší koně v klidovém režimu 0,3–0,4 kg

Starší koně s fyzickou zátěží 0,4–0,6 kg

Dávkování pro sportovní koně na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 0,3–0,4 kg

Lehká zátěž 0,4–0,5 kg

Střední zátěž 0,5–0,6 kg

Vysoká zátěž 0,6–0,7 kg
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Grow-Mix M&V 7011

Speciální směs pro březí a kojící klisny i s rostoucími hříbaty 
(až do 1,5 roku věku). Obsahuje kompletní škálu obilovin 
(pukaných či hydrotermicky upravených), probiotika, 
prebiotika, kyselinu listovou a kvasnicové kultury pro lepší 
stravitelnost hrubé vlákniny a lepší efektivitu krmení. 

Energetická hodnota 13,9 MJ |  Velikost balení 20 kg

Dávkování pro klisny na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka klisny 0,4–0,5 kg

Březí klisna 0,6–0,7 kg

Kojící klisna 0,7–0,8 kg

Dávkování pro hříbata celkem za den

Hříbata od tří týdnů 1,0–1,5 kg

Hříbata od 9 měsíců po 1,5 roku 2–3 kg
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VÝŽIVOVÉ HODNOTY MÜSLI

SEZNAM POUŽITÝCH 
ZKRATEK
Jedn. = váhová jednotka
gr = gram
mg = milligram
mcg = microgram

IE = mezinárodní jednotka
As = anorganické látky
Ca = kalcium
Cu = chelát mědi
EWpa = energ. hodnota koně
Mg = magnesium

Na = sodík
NDF = neutrální čistící vlákno
P = fosfor
Rc = surová celulóza
Re = surový protein
Rv = surový tuk

Sui = cukr
v. = vitamíny
VEP = krmné jednotky koně
VREp = stravitelné surové bílkoviny
Zet = škrob
Zn = zinek

Složka VEP Ewpa VREp Re Rv Rc As Zet Sui v. A v. D3 v. E v. B Biotin Ca P Mg Na Cu Zn Se

Jedn. % % % % % % % IE IE mg 1, 2, 6, 12 mcg gr gr gr gr mg mg mg

941 940 1,00 9,0 11,1 7,5 5,0 6,0 36 4,0 20000 4000 335 x   x 200 12,0 7,4 3,5 3,1 18 80 0,30

7001 925 0,97 7,5 12,2 6,9 8,7 7,9 29 3,2 22700 4500 420 x   x 200 12,0 5,5 3,5 1,9 43 90 0,15

7003 886 0,93 9,1 11,9 4,3 8,2 5,7 35 3,5 14500 2900 410 x   x 200 8,0 5,0 2,6 1,5 27 55 0,12

7005 840 0,88 9,3 12,2 4,7 9,0 6,3 32 3,4 13800 2700 250 x   x 175 8,2 5,9 3,0 1,4 26 54 0,10

7007 875 0,92 9,2 12,1 3,9 8,7 6,6 34 2,6 15150 3000 250 x   x 175 9,4 5,8 3,9 1,4 28 55 0,10

7008 860 0,84 7,6 10,3 13,3 17,5 11,2 8 2,1 34300 2250 500 x 260 16,0 8,0 5,0 5,0 38 95 0,60

7009 912 0,96 8,1 11,8 5,5 9,7 6,8 31 3,6 14600 2900 210 x   x 150 10,0 4,8 2,7 1,5 28 55 0,12

7011 900 0,96 11,1 13,7 4,0 8,2 6,5 35 3,7 17000 3400 240 x   x 200 8,6 4,8 2,7 1,5 30 60 0,12

7013 955 0,97 8,0 10,3 6,6 6,8 5,0 42 1,6 20000 4000 385 x   x 200 8,5 4,0 2,6 1,7 45 80 0,30

7014 852 0,89 7,8 10,5 3,0 10,2 6,4 34 2,7 10580 2100 150 x 70 8,0 4,0 2,0 2,0 14 28 0,04

7015 822 0,88 9,4 12,3 3,9 10,3 6,6 30 3,3 10700 2100 150 x   x 100 9,0 6,1 3,0 1,5 21 40 0,10

7017 990 1,07 8,4 11 3,0 6,9 4,8 47 1,7 15150 3000 300 x   x 175 7,0 3,7 2,9 1,2 26 55 0,12
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DOPLŇKY 
& OSTATNÍ
V případech, kdy základní krmivo 
nedostačuje, můžete doplnit stravu koně 
širokou nabídkou vitaminů a doplňků stravy. 
Naše přípravky obsahují výrazně vyšší 
koncentrace účinných látek, než je na trhu 
běžné, a mají odpovídajícím způsobem nižší 
dávkování.

péče o kopyta
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Biotine mix 7762, 7763

Vysoce koncentrovaný krmný doplněk vitaminu H pro lepší 
kvalitu kopytní rohoviny, urychlení jejího růstu a zvýšení pevnosti.

Velikost balení 1 kg / 3 kg

Dávkování

pro koně 1 odměrka / den

pro poníka 0,5 odměrky / den

VYSOKÝ OBSAH ÚČINNÝCH LÁTEK 

= NÍZKÉ DÁVKOVÁNÍ A DELŠÍ 

VÝDRŽ JEDNOHO BALENÍ



péče o klouby a vazy
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MSM + Glucosamine 
+ Chondroitine 7756, 7757

Osvědčená směs organické síry (MSM), glukosaminu 
a chondroitinu zajišťuje péči o klouby a usnadňuje pohyb. 
Přestože si tělo je schopné tyto látky vyrobit, při sportovní 
zátěži nebo ve vyšším věku je třeba je doplňovat. S tímto 
přípravkem zůstane pohybová sekvence koně maximálně 
plynulá.

Velikost balení 1 kg / 3 kg

Dávkování

pro poníka 25 g / den* 

pro koně 50 g / den*

* Dávkování po 90 dnech snižujeme na polovinu

MSM  7755, 7754

Organicky vázáná síra představuje přirozený zdroj síry pro 
lepší činnost svalů, vazů a šlach a kopyt.

Velikost balení 1 kg / 3 kg

Dávkování

pro poníka 10–20 g / den*

pro koně 35–50 g / den*

* Po 90 dnech je možné snížit dávkování na polovinu.

Lijnzaad Kant & Klaar 7019, 7020 

Lněná semínka jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin, 
zlepšují pružnost šlach a činnost metabolismu.

Velikost balení 5 kg / 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 10 g / den 

Lehká zátěž 20 g / den

Střední zátěž 30 g / den

Vysoká zátěž 40 g / den

Hříbata 150 g / den

Březí klisny (během laktace) 300–500 g / den



posílení těla, růst hmoty
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Bodybuilder mix 7751, 7748

Doplněk krmiva s osahem dextrózy, aminokyselin, pšeničných 
otrub, kvasnic, lněného oleje a blahodárných mořských řas, 
díky němuž získá váš kůň větší hmotu, silné a výrazné svaly. 

Velikost balení 1 kg / 3 kg

Dávkování

pro koně 50 g / den*

pro poníka 25 g / den*

* po 4 týdnech užívání se dávkování sníží na polovinu

Foenegriek poeder 7697, 7698

Drcený lískový ořech pro posílení končetin a celého těla koně, 
jednoduše se zkrmuje jako doplněk k jádru.

Velikost balení 2 kg / 25 kg

Dávkování

pro koně 40 g / den

pro poníka 20 g / den



regenerace, imunita
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Sport Recovery+ 7162, 4162

Optimální doplněk pro koně, kteří po zátěži trpí zdravotními 
problémy a rychlým nástupem únavy. Inovované složení 
tohoto doplňku stravy obsahuje hydrolyzovaný pšeničný 
protein a složku Aleurone se všemi zdravými přísadami 
známými z celozrnných produktů. Posiluje imunitní systém, 
poskytuje rychlou regenerační kapacitu svalové tkáně 
a snižuje tepovou frekvenci a stres.

Velikost balení 4 kg / 20 kg

Dávkování

20 g na 100 kg hmotnosti koně

E - Seleen mix 7752, 7761

Koncentrovaný doplněk s antioxidanty, který usnadňuje 
odbourávání kyseliny mléčné a urychluje regeneraci. 

Velikost balení 1 kg / 3 kg

Dávkování

pro koně 30 g / den

pro poníka 15 g / den

Electrolyten mix 7764, 7765

Směs elektrolytů pro snadné doplnění deficitu vitaminů, 
minerálů a stopových prvků, o které kůň přijde pocením při 
nadměrné zátěži, transportu či ve vysokých teplotách. 

Velikost balení 1 kg / 3 kg

Dávkování

dle aktuální potřeby 50–200 g*

* lze dávkovat přídavkem suché směsi do krmiva či rozpuštěním v 10 litrech 
vlažné vody, kterou koně necháme po vychladnutí vypít
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Vita Horse Korrels 7773, 7775

Vitamino-minerální granulát, který je vhodný pro celkové 
pokrytí potřeb všech kategorií koní v udržovacím režimu či 
v průběhu zvýšené zátěže. 

Velikost balení 5 kg / 25 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Udržovací dávka 5 g / den

Urychlení regenerace po zvýšené námaze 
(podávat max 14 dní)

10 g / den

Březí klisna 10 g / den

BiX PeQ Korrel 7730

Granulovaný doplněk krmiva přispívá ke zvýšení efektivity 
krmení a slouží jako živná půda pro mikroflóru trávicího 
systému koně. Podporuje příjem sena či jiného objemného 
krmiva a pomáhá při řešení trávicích problémů. 

Velikost balení 4 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

V případě potřeby 10 g / den

Fiber Complete-Mix 7454

Kompletní směs řezanky s veškerými potřebnými vitamíny 
a minerály, vhodná pro koně, kteří mají příliš energie, nebo 
koně, kteří hltají. Obsahuje funkční komponenty jako řecké 
seno a fermentované kvasnicové kultury, které zajišťují lepší 
schopnost zpracovat hrubou vlákninu a jeho vyšší efektivitu, 
což má příznivý vliv na oddálení zakyselení svalů. Je bez ovsa 
či ječmene, a naopak s přídavkem lněného oleje.

Velikost balení 20 kg

Dávkování na 100 kg hmotnosti koně

Jako základ vždy podáváme seno, slámu + 1 kg směsi / den

trávení
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Knoflookpoeder (prášek) 7699, 7700

Knoflookvlokken (vločky) 7780

Česnekový prášek a česnekové vločky evropského původu 
obohacené vápníkem, hořčíkem a selenem. Navíc obsahují 
účinnou látku allicin, která je přirozeně obsažená v česneku.

Velikost balení 2 kg / 25 kg (prášek), 1,5 kg (vločky)

Dávkování

pro koně 15–20 g / den

pro poníka 5–10 g / den

Lijnzaadolie 7783, 7782

Lněný olej, doplněk pro podporu trávení, který slouží i jako 
zdroj energie a lesklé srsti. 

Velikost balení 2,5 kg / 5 kg

Dávkování

pro koně 65–80 ml / den

pro poníka 30–50 ml / den

Zeewier mix 7691, 7693

Granulované mořské řasy, doplněk pro podporu trávení, 
ryze přírodní produkt se širokou škálou vitamínů a minerálů. 
Kromě vitamínů A, B1, B2, B3, B5, B12, D a E má vysoký obsah 
biotinu, vápníku, selenu a sodíku.

Velikost balení 2 kg / 20 kg

Dávkování

10 g / 100 kg hmotnosti koně, minimální dávkování je 20 g na den

Appelazijn 7784, 7785

Jablečný ocet, doplněk pro podporu trávení. Jsou obsaženy 
minerály jako v jablku – fosfor, chlor, sodík, hořčík, vápník, síra, 
železo a stopové prvky.

Velikost balení 2,5 kg / 5 kg 
 
Dávkování

pro koně 20–40 ml / den

pro poníka 10–15 ml / den
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zklidnění

Easy mag mix 7776, 7777

Doplněk s obsahem hořčíku pro lepší ovladatelnost 
a soustředěnost koně na práci. 

Velikost balení 1 kg / 3 kg

Dávkování

pro koně 50 g / den

pro poníka 25 g / den

výživa hříběte

Veulenmelk 7637

Záchrana pro případ nouze, mléko pro hříbata.

Velikost balení 10 kg

pamlsky

Paardensnoepjes 7689, 7686, 7690

Pamlsky s kukuřicí, mrkví, vojtěškou, paprikou 
a slunečnicovým olejem,  bez přídavku cukru.

Velikost balení 1,5 kg / 5 kg / 15 kg

Kruidensnoepjes 7695, 7687, 7688

Bylinkové koňské pamlsky obsahují kukuřici, uhličitan 
vápenatý, heřmánek, šalvěj, listy lískového ořechu, kopřivu, 
koriandr a majoránku.

Velikost balení 1,5 kg / 5 kg / 15 kg



Největší zážitek pro jezdce je cítit 
tu obrovskou energii z vašeho 
koně, který je v cílové rovince i těch 
nejtěžších závodů stále plný sil! 
Díky krmivu Horsefood ‘the best’, 
že si tenhle pocit můžu užívat.“

Tim Lips
člen nizozemské reprezentace v disciplíně 
všestrannost, účastník OH v Pekingu 2008 
a Londýně 2012

„



Správné krmení představuje základ 
kvalitní péče. Je proto nutné je dobře 
nastavit a nepodcenit konkrétní potřeby 
vašeho koně.“

Ida Vavříková

„

Co znamenají jednotlivé typy zátěže?
Doporučené dávkování krmiva Horsefood 'the best' se odvíjí 
od fyzické zátěže koně. V katalogu pracujeme se 4 typy 
zátěže. V tabulce přibližujeme, co která kategorie znamená.

Udržovací dávka
Kůň či poník je v klidu, nevykonává žádnou 
fyzickou aktivitu.

Lehká zátěž
Zátěž v jízdárně, vyjížďky lesem a oddychové 
sporty lehčí kategorie (E–A).

Střední zátěž
Soutěže v kategoriích L–M, soutěžní kategorie 
S a vyšší (v drezuře i parkuru).

Vysoká zátěž
Soutěže ve všestrannosti, klusácké dostihy, jízda 
se spřežením a dostihové závody.

Jak správně určit hmotnost koně?
Základem správného dávkování je znát hmotnost vašeho 
koně. Pokud nemáte přesný údaj, lze ji velmi dobře odhadnout  
na základě obvodu hrudníku (rozměr 1 na obrázku) a délky 
těla (2). Vzorec pro výpočet hmotnosti je pak následující:

(obvod hrudníku x obvod hrudníku x délka těla) : 11 900
Poslední číslo je konstanta shodná pro všechny koně.

Vedle výpočtu hmotnosti je důležité zaměřit se také 
na tvar koně. Zkontrolujte, zda jsou svaly měkké, či naopak 
vypracované. U koně v dobré kondici by v klidovém stavu 
neměla být vidět jeho žebra.

NEJSTE SI JISTÍ, JAK NASTAVIT KRMNOU DÁVKU? VYPLŇTE JEDNODUCHÝ FORMULÁŘ NA NAŠEM WEBU, PORADÍME VÁM.

1

2

servisní informace



Výhradní dovozce pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko:

IDA – International Dressage Academy, s. r. o.
Údolní 326/11, 602 00  Brno-město, IČ: 069 21 060
www.i-d-a.cz 

KONTAKTY

+420 728 282 282 
info@horsefoodthebest.cz
www.facebook.com/HorsefoodCzech 
www.horsefoodthebest.cz

http://www.horsefoodthebest.cz/cs/default.aspx
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