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Pasze stworzone by karmić naturalnie
W Dengie poświęcamy się tworzeniu najlepszych i najzdrowszych pasz ponieważ 
kochamy konie tak jak Ty.

Używamy tylko naturalnych składników w tym lucerny, która jest wyjątkowa 
pod wieloma względami. Uprawiana przez nas lucerna to bogata w zielone liście 
roślina, która zawiera naturalnie wysoką koncentrację witamin, minerałów i 
przeciwutleniaczy. Dostarcza łatwo strawnego włókna pozwalając na utrzymanie 
zdrowia przewodu pokarmowego i dobrego samopoczucia koni!

Każda nasza pasza została zaprojektowana przez wykwalifikowanych specjalistów 
żywienia koni, którzy wybierają najwyższej jakości składniki, tak by spełnić 
specyficzne wymagania wszystkich koni. Obszerne badania prowadzone przed 
wdrożeniem produktu zapewniają Twojemu koniowi bezpieczeństwo, skuteczność i 
wyjątkową smakowitość!

Żywienie Twojego konia lub kuca nie musi być trudne – nasz zespół pomoże Ci dobrać 
odpowiednią dawkę i doradzi w każdym żywieniowym temacie.
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Zasiane, pielęgnowane i zbierane
przez naszych farmerów

Działanie firmy Dengie Horse Feeds zaczęło się od kooperacji farmerów i od 
1968 roku do dziś pozostaje wierne wartościom, które wspierają lokalne uprawy 
najlepszych surowców.

Wielu naszych farmerów uprawia lucernę dla Dengie od ponad 40 lat wybierając 
najlepsze nasiona, pielęgnując jej wzrost i samodzielnie zbiera ją by dostarczyć 
świeżą z pól do niedaleko położonej wytwórni w Essex i Lincolnshire. Lucerna jest 
bardzo odżywczą rośliną ponieważ jej długie korzenie sięgają wód i minerałów z 
głębi ziemi. Należy do rodziny roślin motylkowatych i ma zdolność wiązania azotu z 
powietrza. To sprawia, że lucerna nie wymaga nawożenia a pole uprawne nie
potrzebuje dodatkowego ulepszania. Dzięki wyjątkowo długim korzeniom lucerny, 
które sięgają nawet do 10 metrów, roślina czerpie z głębi gleb mikroelementy i 
udostępnia je w naturalnej, wysokoprzyswajalnej formie.

Zbiór trwa zazwyczaj od maja do października. Specjalne kombajny koszą lucernę i 
pozostawiają na pokosie na kilka godzin. W następnej kolejności roślina jest zbierana 
i przewożona do suszarni, która zabezpiecza zachowanie możliwie jak największej 
ilości naturalnych składników. Jakość naszej lucerny jest monitorowana na każdym 
etapie produkcyjnym. Każdy worek posiada nadrukowany numer partii, który 
pozwala na śledzenie informacji na temat tego kiedy pasza została zrobiona i z jakich 
składników.

Lucerna pozostaje bez zmianowania na uprawie od trzech do pięciu lat zapewniając 
bazę żywieniową dla ptaków, owadów i dzikich zwierząt zwłaszcza w okresie 
zimowym.



The Dengie Range
– Wyjątkowe Pasze Dla Koni 

Włókno jest niezbędne do prawidłowej pracy 
przewodu pokarmowego Twojego konia lub kuca oraz
zapewnia zaspokojenie potrzeby żucia ponieważ konie 
ciągle myślą o jedzeniu!

Linia pasz Alfa -A jest idealna do budowy masy 
mięśniowej i poprawy kondycji wizualnej koni.  

Linia Hi-Fi zawiera lucernę zmieszaną z innymi 
rodzajami wysokostrawnych pasz włóknistych jak
wysokiej jakości miękka słoma paszowa i susze z 
wyselekcjonowanych traw. Linia Hi-Fi dostarcza
mniej energii niż linia Alfa A dlatego jest bardziej 
przydatna dla tych koni, które są w lekkim treningu
lub w spoczynku oraz dla koni z tendencją do tycia.

Zespół żywieniowców Dengie rozwinął linię 
kompletnych pasz dzięki czemu 1 prosty produkt może stać się wyłącznym 
pożywieniem “do żłobu” Twojego konia. Przy takim pełnoporcjowym żywieniu 
możesz mieć pewność, że dieta będzie kompletna i zbilansowana. Linia “Healthy” 
zawiera dodatkowe zestawy witamin i minerałów co sprawia, że w konkretnych 
problemach, dla których została stworzona nie będzie wymagana żadna dodatkowa 
suplementacja.

Wszystkie nasze pasze zawierają lucernę, która w praktyce i w niezależnych 
badaniach naukowych potwierdza swoją skuteczność w poprawie jakości rogu 
kopytowego oraz sierści. Stosunkowo wysoka zawartość naturalnych witamin 
i minerałów szybko wpływa na kondycję koni i oddaje swe działanie w postaci 
efektu lśniącej sierści i mocnych, zdrowych kopyt. Wysokiej jakości białko i wapń są 
szczególnie korzystne dla rozwoju rosnących koni ale też koni w treningu, do budowy 
i odnowy mięśni. Pasze Dengie mają naturalnie niską zawartość cukrów i skrobi dzięki 
czemu są zdrowe dla przewodu pokarmowego.
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Product Overview
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Alfa-A Oil 12.5

Alfa-A Molasses 
Free

11.5

Alfa-A Original 10

Healthy Tummy 11.5

Healthy Hooves 
Molasses Free

8.5

Healthy Hooves 8.5

Hi-Fi Molasses 
Free

8.5

Hi-Fi Original 
with Apple

8

Hi-Fi Senior 8.5

Hi-Fi Good 
Do-er

7

Alfa-Beet 10.5



Żywienie i zachowanie
W Dengie wierzymy, że żywienie może pomagać 
w radzeniu sobie z problemami behawioralnymi 
koni. Pasze włókniste dostarczają długouwalnianą 
energię, która spełnia potrzeby energetyczne 
większości koni i kuców, zwłaszcza w połączeniu z 
olejami roślinnymi. Mimo powszechnej opinii, że 
każdy koń powinien otrzymywać pasze zbożowe jak 
owies, musli czy granulat polecamy włókniste formy 
pasz ponieważ są najbezpieczniejsze dla zdrowia 
przewodu pokarmowego i pomagają zapobiegać 
nadpobudliwości.

Chcieliśmy zbadać w jakim stopniu pasze 
dostarczające energii z włókien i olei służą koniom w 
treningu i zapobiegają nieporządanym zachowaniom 
jak rozdrażnienie, nerwowość, “nabuzowanie”. Poprosiliśmy naukowców Louise 
Bulmer i dr Jo-Anne Murray z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Edinburgu by 
zaprojektowali i przeprowadzili proces badawczy. 

Ach to rozdrażnienie
Indeks glikemiczny (IG) odnosi się do działania pokarmu na stężenie glukozy 
(cukru) we krwi. Pasze, które powodują duży wzrost poziomu glukozy we krwi 
to pasze z wysokim indeksem glikemicznym. Należą do nich pasze zbożowe, w 
tym owies i gotowe mieszanki ponieważ zawierają duży udział skrobi, która jest 
rozkładana do cukru. Wysokowłókniste pasze takie jak lucerna dają niską odpowiedź 
glikemiczną, mają niski indeks glikemiczny. Żywienie posiłkami bogatymi w skrobię 
może powodować skoki glukozy we krwi i zmiany w energii konia a to wpływa na 
zachowanie i pobudliwość. Około 1,5 do 2 godzin po przyjęciu wysokoskrobiowego 
posiłku poziom glukozy znacząco rośnie i może powodować nieprzewidywalne 
zachowania.

Żywienie i behawior

Tabela zawartości skrobi i cukrów
Skrobia Cukry rozpuszczalne w wodzie

Alfa-A Original 2% 10%
Alfa-A Molasses Free 2% 4.5%
Healthy Hooves Molasses Free 1.5% 2.5%
Musli sportowe 30 - 35% Mniej niż 5%
Siano – 15 - 20%

Owies 40% 2.4%
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Badania
Użyto osiem dorosłych koni, w tym gorącokrwistych półkrwi, Cobów, Appaloosa 
o wadze ok 500-600kg utrzymywanych podczas okresu badawczego w lekkiej 
pracy (małe skoki i praca na płaskim 5 dni w tygodniu). W weekendy konie były 
wypuszczane na ok 4-6 godzin na padoki. Badanie było przeprowadzone w czasie od 
stycznia do marca, kiedy pastwiska są ubogie w zielonkę. Dwie diety doświadczalna 
i kontrolna miały taką samą wartość kaloryczną i były podawane razem z jednakową 
ilościa siana.

Diet 1 – Dengie Alfa-A Molasses Free, która zawiera 2% skrobi
Diet 2 – Musli zbożowe zawierające ok 22% skrobi

Konie zostały podzielone na dwie grupy i były żywione wg każdego z dwóch modeli 
przez 28 dni w badaniu krzyżowym. Oceniane było zachowanie i reaktywność 
podczas zmian otoczenia i wyposażenia. Mierzono również tętno jako wskaźnik 
poziomu stresu.

Test stymulacji z użyciem nowych bodźców przeprowadzony został w warunkach 
krytej ujeżdżalni. Konie były wczesniej przyzwyczajone do puszczania luzem i do 
jedzenia paszy z wiadra.

Wyniki
Badania pokazały, że konie żywione paszami zbożowymi reagowały intensywniej na 
zmiany otoczenia i wyposażenia. Reakcje były mniej przewidywalne. Zanotowano 
również wyższe tętno niż u koni z grupy żywionej paszami włóknistymi.

To sugeruje, że w nowych, stresujących sytuacjach, zwłaszcza 
u nerwowych koni lepszym źródłem energii będzie pasza 
dostarczająca dobrej jakości wysokostrawnych włókien.

Na początku badań użyto “white noise” 
-dźwięku charakterystycznego szumu, 
sprawdzony w tzw. teście pobudliwości. Źródło 
dźwięku było umiejscowione za koniem i za 
wiadrem z paszą. Mierzono czas pomiędzy 
użyciem dźwięku a próbą jedzenia z wiadra. 
Badanie zachowania przeprowadzono również 
podczas przeprowadzania konia przez kurtynę 
z biało czerwonych, plastikowych pasków. 
Mierzono czas potrzebny na przeprowadzenie 
koni przez kurtynę i obserwowano ich 
zachowanie.

Żywienie i behawior



Linia Alfa – A 
Idealna dla koni w treningu oraz tych, które 

potrzebują poprawy kondycji ciała
Pasze Dengie z linii Alfa-A bazują na siekanej lucernie i zostały stworzone z myślą 
o potrzebach pokarmowych koni w treningu oraz tych które potrzebują poprawy 
przyrostów masy ciała.

Lucerna zapewnia dostawę wysokiej jakości białka, które jest niezbędne do 
utrzymania kondycji masy mięśniowej, budowy górnej linii ciała oraz regeneracji 
mięśni. Lucerna zawiera naturalnie niski poziom cukrów i skrobi. Niezależne badania 
naukowe pokazały, że pomaga ona w utrzymaniu zdrowia przewodu pokarmowego 
działając jak naturalny bufor kwaśnych soków żołądka i jelit. Udowodniono również, 
że lucerna poprawia jakośc rogu kopytowego dzięki wysokiej zawartości wapnia i 
innych naturalnie występujących witamin i minerałów, które są łatwe w przyswojeniu 
i wykorzystaniu.

Pasze włókniste dla 
koni sportowych 

Brook Howells i koń Templebrook Boy 
karmiony Alfa A Oryginal i Alfa A Balancer 
z powodzeniem startują w zawodach 
jeździeckich.  



Pasze włókniste dla 
koni sportowych Alfa-A Oil 

Dengie Alfa-A Oil to pasza idealna do potrzeb energetycznych koni w intensywnym 
treningu lub do poprawy kondycji mięśniowej ciała.

Składniki
Lucerna, olej rzepakowy

Analiza pokarmowa
Energia strawna 12.5 MJ/kg

Białko 14%

Olej 12%

Włókno 27%

WSC (cukry) 4.5%

Skrobia 2%

Kuce do 2kg na dzień
Konie do 2,5kg na dzień

Wysoka kaloryczność na poziomie 12.5 MJ/kg 
energii strawnej jest porównywalna z
kalorycznością energetycznego musli z tą 
różnicą, że energia pozyskiwana z włókien i 
tłuszczy nie prowokuje nadpobudliwości

Promuje rozwój i rzeźbę mięśni

Bez dodatku cukru, niski poziom skrobi
w składzie

Składa się z oczyszczanej lucerny, która 
dostarcza wysokiej jakości białka niezbędnego 
do budowy górnej linii mięśni ciała i 
utrzymania dobrej kondycji mięśni

Wysoki udział tłuszczy poprawia połysk sierści i 
kondycję skóry

Nie zawiera melasy i konserwantów

Czy wiesz, że Alfa A Oil zawiera porównywalny do 
musli z rodzaju sportowych poziom energii? Z tą 
bardzo korzystną różnicą, że zawartość skrobi jest 
o ponad 10 razy niższa.

www.dengie.com



Pasze włókniste dla
koni sportowych Alfa-A Molasses Free 

Dengie Alfa-A Molasses Free to doskonale oczyszczona lucerna z dodatkami, która 
spełnia potrzeby energetyczne koni w intensywnym treningu, pomaga w poprawie 
kondycji mięsniowej ciała, jest odpowiednia również dla koni po ochwacie.

     Kaloryczność na umiarkowanym poziomie   
     dostarcza 11.5 MJ/kg energii strawnej z włókien i
     tłuszczy, jest porównywalna z musli o średniej   
     zawartości energii

     Zawartość skrobi na poziomie ponad 10 razy   
     niższym od typowego musli
     średnioenergetycznego

     W składzie dodatek ziół mięty i kozieradki oraz  
     granulat z lucerny dla poprawy smakowitości  
     
     Nie zawiera melasy i konserwantów

     Czy wiesz, że Alfa A Mollasses Free nie    
      zawiera dodatku cukrów i dostarcza naturalnie  
      występującej w roślinach skrobi na poziomie  
      2% oraz cukrów 4,5%, co w porównaniu z sianem  

        stanowi o około dwa razy mniej tych składników?
Składniki

Cięta i granulowana lucerna, olej 
rzepakowy, mięta i kozieradka

Analiza pokarmowa
Energia strawna 11.5 MJ/kg

Białko 14%

Olej 8.5%

Włókno 27%

WSC (cukry) 4.5%

Skrobia 2%

Kuce do 2kg na dzień
Konie do 2,5kg na dzień



Pasze włókniste dla 
koni sportowych Alfa-A Original 

Dengie Alfa-A Original to oczyszczona lucerna najwyższej jakości dostarczająca 
naturalnych składników odżywczych.

Bogata wysokostrawne włókno, zapewnia 10MJ/ kg 
energii strawnej, której poziom jest porównywalny 
do musli lub granulatu

Zawiera oczyszczoną lucernę, która jest wspaniałym 
źródłem wysokiej jakości białka i przeciwutleniaczy

W składzie naturalnie występujące witaminy i 
minerały, wapń, co czyni ten produkt idealnym dla 
hodowli i młodych zwierząt

Składniki
Lucerna, melasa

Analiza pokarmowa
Energia strawna 11.5 MJ/kg

Białko 14%

Olej 8.5%

Włókno 27%

WSC (cukry) 4.5%

Skrobia 2%

Kuce do 2kg na dzień
Konie do 2,5kg na dzień

www.dengie.com



Pasze kompletne, 
włókniste

Pełnowartościowe, kompletne 
pasze włókniste -  

zdrowe i łatwe karmienie
Zespół wykwalifikowanych specjalistów żywienia koni sformułował i rozwinął 
linię kompletnych pasz, prostych w użyciu produktów, które spełniają wszystkie 
potrzeby pokarmowe koni. Ich dodatek do podstawy objętościowej (siano, zielonka 
pastwiskowa) zapewnia zbilansowaną dietę, która zawiera niezbędne witaminy, 
minerały i nie wymaga dodatkowego udziału pasz typu musli ani suplementów.*
* Przy stosowaniu się do zaleceń dawkowania.

Healthy Hooves Molasses Free
Dengie Healthy Hooves Molasses Free to kompletna, niskokaloryczna i 
wysokowłóknista pasza dla koni w treningu, rekreacyjnych i kuców, która zawiera 
wszystkie składniki odżywcze niezbędne do budowy zdrowych kopyt.

Zawiera komplet witamin z rupy B, biotynę oraz 
kluczowe mikroelementy

Niskoskrobiowa i niemelasowana

Zawiera olej, który dostarcza długo-uwalnianiej 
energii i zapewnia połysk sierści oraz czosnek i 
lucernę granulowaną dla smaku

Składniki

Słoma paszowa, granulowana lucerna, cięta lucerna, granulat 
NIS , olej rzepakowy, witaminy i minerały

Analiza pokarmowa

Energia strawna 8.5 MJ/kg

Białko 9%

Olej 5%

Włókno 27%

WSC (cukry) 2.5%

Skrobia 1.5%

Dawkowanie 500g na 100kg masy ciała



Pasze kompletne, 
włókniste

  Healthy Hooves 
Dengie Healthy Hooves to kompletna, 
niskokaloryczna i wysokowłóknista pasza dla koni 
w treningu, rekreacyjnych i kuców, która zawiera 
wszystkie składniki odżywcze niezbędne do budowy 
zdrowych kopyt z lekką powłoką melasy dla smaku.

www.dengie.com

Składniki

Słoma paszowa, granulowana lucerna, cięta lucerna, granulki NIS, 
melasa, olej rzepakowy, witaminy i minerały

Analiza pokarmowa

Energia strawna 8.5 MJ/kg

Białko 9%

Olej 2.5%

Włókno 27%

WSC (cukry) 5%

Skrobia 1.5%

Dawkowanie 500g na 100kg masy ciała

Czy wiesz, że podawanie Dengie Healthy Hooves Molasses Free lub 
Healthy Hooves w ilości zgodnej z zalecanym dawkowaniem koniowi 

o masie ok 500kg zapewnia 15mg biotyny na dzień?



Pasze kompletne, 
włókniste Zdrowe jelita =

Zdrowy koń
W Dengie wierzymy, że z punktu widzenia zdrowia układu pokarmowego pasze 
włókniste powinny stanowić podstawę każdego posiłku - tak jak chciała natura.

Badania naukowe pokazują, że diety ubogie we włókna mogą powodować rozwój 
schorzeń pokarmowych takich jak wrzody żołądka. Obecność treści włóknistej w 
żołądku stanowi fizyczną barierę, dosłownie odcinając możlwość kontaktu kwasów 
z błoną śluzową żołądka. Ponadto przedłużone żucie jakie powoduje pobór pasz 
włóknistych stymuluje większą produkcję śliny, która pomaga neutralizować kwasy 
wydzielane w żołądku. Każdy koń lub kuc, który posiada ograniczony dostęp do pasz 
włóknistych może być narażony na ryzyko powstania wrzodów, dlatego problem ten
dotyka nie tylko koni wyścigowych i sportowych ale też koni z tendencją do nadwagi.

Zapewnić dostęp do dużej ilości pasz włóknistych (pastwisko, siano, susze) – co  
prowokuje przedłużone żucie i reguluje poziom kwasów w żołądku

W przypadku koni, które dobrze przybierają na wadze stosować pasze najwyższej 
jakości z niską zawartością kalorii, aby zapobiec nadwadze i jednocześnie 
przedłużyć czas żucia

Zminimalizować ilość podawanych pasz zbożowych (owies, mieszanki zbożowe)-  
zboża przyczyniają się do zwiększenia kwasowości żołądka

W celu zapewnienia dodatkowej energii, stosować dodatki nie zbożowe, np.  
wzbogacane susze z lucerny, olej

Niezależne badania w Texas A&M University wykazały, że lucerna jest 
doskonałym buforem kwasowości dzięki zawartości białka i wapnia

W czasie leczenia wrzodów zaleca się obniżyć poziom intensywności treningu

Należy unikać sytuacji stresowych, zapewnić koniowi możliwie jak najwięcej 
włókna oraz relaksu

Opieka nad koniem podatnym na
wrzody żołądka

Obok leczenia farmakologicznego, które przepisze lekarz weterynarii należy 
dostosować dietę pozwalającą na prawidłowy przebieg gojenia i minimalizowanie 
objawów wrzodów. W tym celu należy:



Pasze kompletne, 
włóknisteHealthy Tummy

Dengie Healthy Tummy to kompletna, stosunkowo 
wysokokaloryczna pasza włóknista, która zawiera 
składniki uznane za pomocne w poprawie zdrowia 
przewodu pokarmowego.

Statystyki pokazują statystyki pokazują, że około 40% koni 
rekreacyjnych, 60% koni sportowych i 90%
wyścigowych może mieć wrzody żołądka.

Składniki
Lucerna, lucerna granulowana, olej 

rzepakowy, witaminy i minerały, 
Protexin In-Feed Formula,
prebiotyki i drożdże, zioła

Analiza pokarmowa
Energia strawna 11.5 MJ/kg

Białko 14%

Olej 8.5%

Włókno 27%

WSC (cukry) 4.5%

Skroba 2%

Dawkowanie 500g na 100kg masy ciała

Zapewnia 11.5MJ/kg energii strawnej, co jest 
porównywalne z kalorycznością
średnioenergetycznego musli lub granulatu

Stworzona na bazie oczyszczanej lucerny, która 
zawiera naturalnie niski poziom skrobi działa
jak bufor kwasów w przewodzie pokarmowym

Zawiera składnik “Protexin In-Feed
Formula”, który dostarcza
prebiotyków i drożdży dla zdrowej
pracy flory bakteryjnej niezbędnej
w trawieniu włókien

Szerokie spektrum minerałów i witamin z B 
kompleks włącznie oraz dodatkowy udział
magnezu i wapnia, które dopełniają realizację 
zapotrzebowania na wszystkie niezbędne 
skladniki odżywcze

W składzie unikalna mieszanka ziół z oregano, 
cynamonem, imbirem, które mają właściwości 
przeciwutleniające

Dodatek oleju podnosi zawartość 
długouwalnianej energii i poprawia połysk sierści

Bez dodatku melasy i konserwantów

www.dengie.com



Pasze włókniste dla
koni rekreacyjnych

Linia Hi-Fi 
Idealna dla koni rekreacyjnych, koni z tendencją 
do nadwagi i tych pozostających bez treningu.

Dengie Hi-Fi to linia mieszanek włóknistych zaprojektowanych przez naszych 
specjalistów żywienia do potrzeb koni rekreacyjnych oraz tych w lekkim treningu lub 
spoczynku.

W tych paszach lucerna została wymieszana z innymi źródłami wartościowych 
włókien jak wysokiej jakości miękka słoma paszowa i susze z traw. To zapewnia 
niski udział energii czyniąc produkty z Linii HI FI idealnymi dla koni wymagających 
niskokalorycznych racji żywieniowych. Dzięki dowiedzionej naukowo naturalnie 
niskiej zawartości cukrów i skrobi w lucernie, produkty te są pomocne w
utrzymaniu zdrowia przewodu pokarmowego oraz kopyt.

Pasze z linii Hi-Fi mogą być traktowane jako wyłączne pożywienie “do żłobu” 
uzupełniane koncentratami paszowymi lub suplementami oraz podawane razem z 
mieszankami typu musli.



Pasze włókniste dla
koni rekreacyjnychHi-Fi Molasses Free 

Dengie Hi-Fi Molasses Free to idealna pasza włóknista dla koni rekreacyjnych i 
kuców wymagających diet niskocukrowych i niskoskrobiowych.

Składniki
Słoma zbożowa, lucerna, granulat 

NIS, granulat z lucerny, olej 
rzepakowy, mięta i kozieradka

Analiza pokarmowa
Energia strawna 8.5 MJ/kg

Białko 10%

Olej 6.5%

Włókno 35%

WSC (cukry) 2.5%

Skroba 1.5%

Kuce do 2kg na dzień
Konie do 2,5kg na dzień

Nie zawiera dodatku cukru, niska zawartość 
skrobi

Bezpieczna dla koni i kuców zagrożonych 
ochwatem

Zapewnia 8,5MJ/kg energii strawnej, 
dzięki czemu nadaje się dla koni lekko i 
średniointensywnie pracujacych

Zawiera miętę i kozieradkę dla smaku

W składzie olej -źródło długo uwalnianej energii 
oraz dla poprawy połysku sierści

Nie zawiera konserwantów oraz melasy

Czy wiesz, że Hi-Fi Molasses Free może być 
stosowana jako częścowy zamiennik siana w 
codziennej diecie? Aby ją użyć do tego celu po 
prostu zastąp część wagi (nie objętości) porcji siana 
tą samą ilością (wg wagi) Hi-Fi Molasses Free.

www.dengie.com



Pasze włókniste dla
koni rekreacyjnych   Hi-Fi Original with Apple 

Dengie Hi-Fi Original with Apple to wyjątkowo smaczna pasza wysoko włóknista z 
dodatkiem jabłkowego aromatu oraz granulek, bardzo chętnie zjadana nawet przez 
wybredne konie. Doskonała pasza dla koni w lekkim treningu i tych pozostających 
bez pracy.

Zawiera dodatek oczyszczanej lucerny poddanej 
działaniu wysokiej temperatury w sposób 
zapewniający zatrzymanie naturalnych wartości 
pokarmowych oraz mieszankę wysokiej jakości 
słomy zbożowej optymalizującej jakość i
poziom włókna

Zapewnia długo uwalnianą energię na poziomie 8 
MJ/kg oraz niewysoką podaż białka

Dodatek aromatu jabłkowego sprawia, że jest 
chętnie przyjmowana nawet przez
wybredne konie

Może być stosowana jako częściowy
zamiennik siana

Składniki
Słoma zbożowa, lucerna, granulat 

NIS, melasa, aromat jabłkowy, 
inhibitor zanieczyszczeń

Analiza pokarmowa
Energia strawna 8 MJ/kg

Białko 8%

Olej 1.5%

Włókno 32%

WSC (cukry) 10%

Skroba 1.5%

Kuce do 2kg na dzień
Konie do 2,5kg na dzień



Pasze włókniste dla
koni rekreacyjnychHi-Fi Senior

Dengie Hi-Fi Senior to łatwa do przyjmowania i przeżucia pasza skomponowana 
z wysokostrawnych włókien odpowiednia dla wszystkich grup użytkowych koni, 
szczególnie tych z problemami w uzębieniu.

Wysoko strawne włókno dla optymalnego zdrowia 
układu pokarmowego

Może być stosowany jako zamiennik/
uzupełnienie siana dla koni sportowych oraz koni 
z problemami dróg oddechowych

Mieszanka miękkich traw i bogatej w składniki 
odżywcze lucerny z lekką powłoką oleju
i melasy

Odpowiednia długość i struktura suszu sprawia,
że pasza jest pobierana z łatwością. Dodatek
moczonego Alfa Beet zwiększy kaloryczność jesli 
jest potrzeba poprawy przyrostów masy ciała

Aby użyć tej paszy jako zamiennik siana po prostu 
zastąp część wagi (nie objętości) porcji siana tą 
samą ilością Hi-Fi Senior (wg wagi) lub podawaj 
“ad libitum” -do woli

Poziom energii w Hi Fi Senior jest porównywalny 
z najlepszym sianem dlatego dodatek tej paszy 
będzie świetnym uzupełnieniem wartości siana 
i pomocą w poprawie kondycji ciała koni z 
tendencją do spadków masy

Składniki
Susz z traw, lucerna, melasa, 

olej rzepakowy, inhibitor 
zanieczyszczeń

Analiza pokarmowa
Energia strawna 8.5 MJ/kg

Białko 12%

Olej 2%

Włókno 30%

WSC (cukry) 10%

Skroba 1.6%

www.dengie.com
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Hi-Fi Good Do-er 
Dengie Hi-Fi Good Do-er to wysokowłóknista pasza podstawowa dla koni 
rekreacyjnych lub z tendencją do nadwagi z dodatkiem witamin i minerałów.

Łatwa w podawaniu, wysoko włóknista, zawiera 
składniki, których może brakować w paszach
podstawowych

Idealna dla koni z nadwagą i tych które dobrze 
wykorzystują pasze podstawowe

Zawiera naturalny olejek miętowy na zachętę dla 
“wybrednych” koni

Może być użyta jako całkowity lub częściowy 
zamiennik siana. Aby użyć jej do tego celu po
prostu zastąp część wagi (nie objętości) porcji siana 
tą samą ilością Hi-Fi Good DoEr (wg
wagi) lub podawaj “ad libitum” -do woli

Składniki
Słoma zbożowa, lucerna, melasa, 
olejek miętowy, lizyna, siarczan 

cynku, siarczan magnezu,
witamina E, miedź, selen

Analiza pokarmowa
Energia strawna 7 MJ/kg

Białko 8.5%

Olej 1%

Włókno 35%

Miedż 10 mg/kg

Selen 0.2 mg/kg

Witamina E 81 IU/kg

WSC (cukry) 9%

Skrobia 1.3%

Pasze włókniste dla
koni rekreacyjnych

Czy wiesz, że Hi-Fi Good Do-er jest najmniej kaloryczną paszą 
wśród pasz Dengie?



Pasze włókniste w
formie granulowanejAlfa-Beet

Dengie Alfa-Beet to wysokowłóknista, niskoskrobiowa i niskocukrowa pasza 
pomagająca w przyrostach masy mięśniowej. Idealna jako dodatek poprawiający 
nawodnienie organizmu starszych koni, które mają problem z pobieraniem pasz 
objętościowych o długich częściach roślin.

Promuje przyrosty masy ciała, poprawia kondycję 
mięśni bez efektu nadpobudliwości

Zapewnia porównywalny poziom energii do pasz 
typu cool

Wysokostrawne włókno ze specjanie 
przygotowanych wysłodków buraczanych 
ma działanie zbliżone do probiotyków, które 
pobudzają pracę mikroflory jelit

Przygotowanie w ciągu 15 minut w 
gorącej wodzie, lub w ciągu 2 godzin 
w zimnej

Składniki
lucerna, niemelasowane wysłodki 

buraczane

Analiza pokarmowa
Energia strawna 10.5 MJ/kg

Białko 14%

Olej 3%

Włókno 32%

WSC (cukry) 5%

Skrobia 2%

Kuce do 2kg na dzień
Konie do 2,5kg na dzień

www.dengie.com



Zasady żywienia

Zasady żywienia
 Podawać odpowiednio dużą ilość pasz objętościowych ponieważ jest to   
 niezbędne w utrzymaniu zdrowej pracy przewodu pokarmowego

 Zapewnić stały dostęp to świeżej, czytej wody

 Zmiany w codziennym żywieniu przeprowadzać stopniowo

 Żywić w zależności od temperamentu konia, kondycji i intensywności   
               treningu – chyba nie chcesz borykać się z problemami jakie wiążą się z
 posiadaniem konia w nadwadze, leniwego albo nadpobudliwego i   
 nieobliczalnego!

 Miarka paszy włóknistej przed jazdą pomaga ograniczać kontakt kwaśnych  
 soków żołądkowych z wrażliwą ścianą górnej części żołądka

 Karmić małymi ilościami ale często aby zapobiegać przedłużającym się   
 brakom treści w jelitach

Notatki



www.dengie.com

Condition Score Chart 
Ocena kondycji jest używana do potrzeb związanych z analizą stanu fizycznego konia. 
Ocena właścicieli nierzadko bywa subiektywna stąd ustalone zostały kryteria, które 
ułatwią obiektywne podejście do zagadnienia kondycji. Poprzez porównanie swojego 
konia do obrazków poniżej będziesz w stanie właściwie ocenić jego kondycję. Wg 
poniższej skali ocena na poziomie 3 odpowiada optimum. Kondycja niektórych koni 
w treningu może zostać jednak oceniona jako optymalna na poziomie 2.



Dengie Crops Ltd, Hall Road, Asheldham, Southminster,
Essex, CM0 7JF

Importer w Polsce:

OPTIFEED Exclusive Equine Nutrition
www.optifeed.pl
tel 606 122 889

Wydrukowano w Październiku 2014
Stale ulepszamy nasze produkty dlatego z czasem niektóre składy paszy mogą różnić się 

od danych zawartych w tej broszurze.

Dengie spełnia standarty jakości i bezpieczeństwa wg schematów 
UFAS i FEMAS. Produkty Dengie są zatwierdzone przez system BETA 
NOPS, który wyklucza ryzyko zanieczyszczenia pasz substancjami 
niedozwolonymi przez reguły wyścigów i dyscyplin FEI
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