


Dlaczego „Chrupka”?

Minimalizuje ilość kolek jelitowych 
- składniki pokarmowe są lepiej 
absorbowane w jelicie cienkim i mniej 
pożywki dostaje się do jelita grubego 
(redukcja fermentacji i produkcji gazów).

Zapobiega owrzodzeniu żołądka - duże 
cząstki karmy i zekstrudowane włókno 
sprawiają, że konie nie jedzą tak szybko 
i łapczywie.  Pobudzają je do przeżuwania 
oraz zwiększonej produkcji śliny (ślina jest 
podstawowym i naturalnym buforem 
dla kwasów żołądkowych).

Zdecydowanie obniża koszt paszy - brak 
frakcji pylistej oraz łatwostrawne 
i przyswajalne składniki pokarmowe 
wykorzystywane są przez zwierzęta, 
a nie wydalane i marnotrawione. 

Bo... smaczna i chrupka!

Zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń 
trawiennych - ekstrudowane surowce 
Chrupki poprawiają strawność 
i przyswajalność składników pokarmowych 
(włókno, skrobia, białko, tłuszcz).

Chroni przewód pokarmowy - 
mieszanka wzbogacona w środek 
wiążący mykotoksyny chroni wrażliwy 
przewód pokarmowy koni przed 
zaburzeniami wchłaniania i trawienia.



Specjalnie przygotowana mieszanka pozwalająca na łagodne przejście 

z okresu żywienia mlekiem matki na produkty stałe. Zastosowanie 

najwyższej jakości surowców  przy optymalnym poziomie składników 

pokarmowych oraz nowatorska metoda produkcji pozwala uzyskać 

zdrowe, witalne oraz odpowiednio odchowane źrebięta.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko og 15,0%; ; Tłuszcz surowy 7,9%; Włókno Energia met 13,1MJ
surowe 5,1%; Lizyna 0,73%; Metionina 0,24%; Treonina 0,57%; 
Tryptofan 0,18%; Wapń 1,20%; Fosfor 0,5%; Sód 0,5%; Magnez 0,7%; 
Wit. A 14000 j.m.; Wit. D3 1500 j.m.; Wit. E 75mg; Wit. K 3,0mg; Wit. C 
760,0mg; Wit. B1 17,1mg; Wit. B2 22,8mg; Wit. B6 15,2mg; Biotyna 
100mcg; Kwas foliowy 0,4mg; Niacyna 52mg; D-Pantotenian wapnia 
6,2mg; Mangan 64,0mg; Miedź 7,4mg; Chelat Cu 28mg; Żelazo 65,5mg; 
Cynk 60,5mg; Chelat Zn 136,0mg; Kobalt  800,0mcg; Selen 2mcg.

EkstruMax Kukurydza; poekstrakcyjna śruta sojowa; susz z jabłek; 
o-MEGA L (ekstrudowane: siemię lniane, otręby pszenne, susz 
owocowy, węgiel drzewny nieaktywny, drożdże i ich części bogate w 
oligosacharydy mannanu i glukanów); jęczmień; chlorek sodu; olej 
sojowy; koncentrat włókna surowego; melasa buraczana; tlenek 
magnezu; drożdże i ich części uzyskiwane z  Saccheromyces 
cerevisiae; substancja wiążąca mykotoksyny.

SKŁAD:

KOŃ Źrebak

DAWKOWANIE:
Źrebaki od 2 do 18 miesiąca życia: dzienna dawka od 500g do 3kg.



EkstruMax Kukurydza; o-MEGA L (ekstrudowane: siemię lniane, 
otręby pszenne, susz owocowy, węgiel drzewny nieaktywny, drożdże 
i ich części bogate w oligosacharydy mannanu i glukanów).

SKŁAD:

KOŃ Mash

DAWKOWANIE:
Konie dorosłe: od 1 do 1,5kg/szt 
dziennie.
Źrebaki: dzienna dawka  
300g na 100 kg masy ciała.
Sposób podawania: 
zalać w proporcji 3:1 
(3 części wody i 1 część preparatu)
zalać wrzątkiem, podawać letnie.

100%
zalewasz... i masz !!!
-

Innowacyjny preparat oparty na surowcach w 100% ekstrudowanych. 

Polecany jest dla wszystkich grup użytkowych koni ze szczególnym 

uwzględnieniem źrebiąt, klaczy, koni sportowych oraz sztuk mających 

problemy zdrowotne. Ekstrudat siemienia lnianego, zbóż oraz suszu 

owocowego czyni go produktem o doskonałych walorach smakowych 

i dietetycznych. Wysoki poziom kwasów omega – 3 przyczynia się do 

wspomagania rozrodu a obecność pektyn i związków śluzowych 

wydatnie poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego. 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko og 13,0%; ; Tłuszcz surowy 14,0%; Włókno Energia met 15,2MJ
surowe 3,3%; Lizyna 0,5%; Metionina 0,14%; Treonina 0,50%; Tryptofan 
0,19%; Wapń 1,10%; Fosfor 0,53%; Sód 0,03%; Magnez 0,16%; Wit. A 
1000 j.m.; Wit. E 13mg; Wit. B1 3,2mg; Wit. B2 1,1mg; Wit. B6 5,8mg; 
Biotyna 100mcg; Kwas foliowy 0,4mg; Niacyna 52mg; D-Pantotenian 
wapnia 8,1mg; Mangan 3,0mg; Miedź 2,7mg; Żelazo 7,0mg; Cynk 4,8mg; 
Kobalt  111,0mcg;Selen  200mcg .



Mieszanka polecana jako pasza podstawowa dla koni
wyczynowych oraz jako uzupełnienie diety koni rekreacyjnych
i kucy żywionych tradycyjnie.

DAWKOWANIE:
Konie wyczynowe: conajmniej 2 kg/szt dziennie.
Konie rekreacyjne: dzienna dawka  od 0,5 do 1kg na 100 kg masy ciała.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko og 11,0%; ; Tłuszcz surowy 5,0%; Włókno Energia met 13,0MJ
surowe 4,0%; Lizyna 0,4%; Metionina 0,18%; Treonina 0,38%; Tryptofan 
0,12%;  Wapń 1,18%; Fosfor 0,7%; Sód 0,46%; Magnez 0,6%; Wit. A 
14000 j.m.; Wit. D3 1 500 j.m.; Wit. E 75mg; Wit. B1 14mg; Wit. B2 12mg; 
Wit. B6 8mg; Biotyna 620mcg; Niacyna 26,5mg.

EkstruMax (pszenica, kukurydza); ziarna zbóż: jęczmień; pszenica, 
kukurydza; susz z jabłek; lucerna; drożdże i ich części uzyskiwane 
z  Saccheromyces cerevisiae; o-MEGA L (ekstrudowane: siemię 
lniane, otręby pszenne, susz owocowy); melasa buraczana; węglan 
wapnia; nasiona soi - ekstrahowane, opiekane; chlorek sodu; 
fosforan jednowapniowy; tlenek magnezu; dezaktywator 
mykotoksyn.

SKŁAD:

KOŃ Basic

Mieszanka polecana dla koni wyczynowych w intensywnym 
treningu. 

DAWKOWANIE:
Konie wyczynowe: dzienna dawka od 2 do 6kg/szt. w zależności 
od intensywności treningu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko og 14,5%; Energia met 13,30MJ; Tłuszcz surowy 6,7%; Włókno 
surowe 4,7%; Lizyna 0,67%; Metionina 0,23%; Treonina 0,53%; 
Tryptofan 0,17%;  Wapń 0,74%; Fosfor 0,34%; Sód 0,87%; Magnez 
0,46%; Wit. A 14000 j.m.; Wit. D3 1 500 j.m.; Wit. E 215mg; Wit. K 3mg; 
Wit. C 640mg; Wit. B1 9mg; Wit. B2 12mg; Wit. B6 8mg; Biotyna 600mcg; 
Niacyna 60mg.

EkstruMax (pszenica, kukurydza); poekstrakcyjna śruta sojowa;
susz z jabłek;  o-MEGA L (ekstrudowane: siemię lniane, otręby 
pszenne, susz owocowy); ziarna zbóż: jęczmień; chlorek sodu; olej 
sojowy; koncentrat włókna surowego; melasa buraczana; tlenek 
magnezu; dezaktywator mykotoksyn.

SKŁAD:

KOŃ Sport



Szanowny Kliencie!

Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o. jest polską, rodzinną 
firmą założoną w 1996 roku. Siedziba firmy oraz  
nowoczesne zakłady produkcyjne znajdują się na terenie 
gminy Krzywiń w woj. wielkopolskim.

Firma prowadzi działalność zgodnie z zasadą dobrej 
praktyki produkcyjnej oraz z dobrymi praktykami 
biznesowymi. Przestrzega obowiązujących przepisów 
i norm prawnych. Przedsiębiorstwo od lat posiada 
certyfikaty Rzetelna Firma i Przejrzysta Firma. Wytwórnia 
Pasz „LIRA” stale pracuje nad doskonaleniem i rozwojem 
systemu jakości zgodnie z wymaganiami normy ISO 
22000. W trosce o zachowanie najwyższej jakości 
oferowanych hodowcom produktów w Spółce używa się 
wyłącznie najwyższej jakości surowców.

Fundamentem działalności przedsiębiorstwa są nasi 
Klienci. Wytwórnia Pasz „LIRA” działa w oparciu o zasadę 
„myśl jak klient”, odpowiadając na jego potrzeby 
w zakresie oferowanego asortymentu produktów i usług. 
Buduje partnerskie relacje z kontrahentami. Stawia na 
zdrową współpracę, opartą na wzajemnym zrozumieniu, 
szacunku i zaufaniu. 

Wytwórnia Pasz „LIRA”, to „więcej niż pasze”. Polityka 
jakości Firmy nie kończy się na sprzedaży klientom 
produktu finalnego. Oferuje im również szeroko 
rozumiane doradztwo żywieniowe, hodowlane, 
weterynaryjne, a także z zakresu rozrodu. Swoją wiedzą 
i doświadczeniem, wysoko wykwalifikowana kadra, dzieli 
się nie tylko podczas rutynowych wizyt u hodowców, ale 
także podczas często organizowanych w Firmie, 
szkoleniach i konferencjach.

Od samego początku Firmie przyświeca motto: „wysoka 
jakość za rozsądną cenę”. Zachowania najwyższej jakości 
wymaga od siebie i od swoich dostawców. Jakość 
produktów zależy, od jakości surowców. Na każdym etapie 
produkcji i dystrybucji Spółka dba o zachowanie 
najwyższej jakości, bo „jakość pamięta się o wiele dłużej 
niż cenę…”


