
JE ZABIEGIProBiotechnologia METODYKA NATURALNEGO CHOWU I  HODOWLI KONI  
ProBio Emy 

wyroby oparte na wieloszczepowych kompozycjach  
żywych, pożytecznych mikroorganizmów  

                                          oraz ziół i minerałów 
 

 W 100% bezpieczne, naturalne, bez GMO, bez konserwantów i detergentów chemicznych.  
                     Nie zawierają substancji toksycznych dla człowieka i zwierząt. 
         Wytwarzane w naturalnym procesie fermentacji w polskiej firmie rodzinnej 
 

STOSOWANIE: 
 

 
STAJNIA - oprysk stajni, boksów, ściółki, sprzętu jeździeckiego, pomieszczeń gospodarczych 
ProBio Asekuracja Mieszanka Paszowa Uzupełniająca do  bioasekuracji pomieszczeń inwentarskich dla 

wszystkich zwierząt.  
Działanie:  

• Ograniczenie patogenów, pleśni i much. 

• Redukcja odorów (zmniejszenie emisji amoniaku). 

• Ograniczenie kaszlu - redukcja kurzu i alergenów w powietrzu i w paszy. 

 
JELITA -wsparcie trawienia, odporności i leczenia – dodatek do wody lub paszy 

 
ProBioAnimalia EQUUS - Probiotyk dla Koni    
Działanie:  

• Regulacja prawidłowego metabolizmu.  

• Zapobieganie i wspomaganie leczenia kolki, choroby wrzodowej, biegunki, alergii pokarmowych i skórnych.  

• Wsparcie przy antybiotykach i sterydach. 

• Wspomaganie leczenia niewydolności wątroby i nerek. 
  

 PASTWISKO - oprysk pastwiska i padoku 
 

EmFarma Plus Certyfikat: PZH/HT 3112/2016 

Działanie: 

• Rozkład odchodów, eliminacja pleśni i bujny wzrost trawy. 

• Poprawa struktury gleby.  

• Ograniczenie powstawanie zastoin wody i błota.  

• Aktywacja fermentacji obornika.  

 
SKÓRA I SIERŚĆ - ProBioAnimalia EQUUS Mikroorganiczny HIGIENIZATOR do pielęgnacji skóry i sierści koni  
Działanie: 

• Wspomaganie leczenia bakteryjnych i grzybiczych schorzeń skóry, łagodzenie świądu. 

• Odżywianie i poprawa wyglądu okrywy włosowej, grzywy oraz ogona. 

• Działanie profilaktyczne i wspomaganie leczenia alergii oraz flegmony. 

 
 
KOPYTA- ProBioAnimalia EQUUS Mikroorganiczny SPRAY DO KOPYT 
Działanie: 

• Do codziennej pielęgnacji rogów i strzałki kopytowej (gnijące, miękkie strzałki) oraz pęcin (gruda).  

 
 
OWADY - ProBioAnimalia EQUUS Mikroorganiczny SPRAY NA OWADY 
Działanie: 

• Do odstraszania: meszek i innych owadów latających oraz kleszczy.  

• Łagodzenie świądu, niwelowanie opuchlizny. 

• Zapobieganie powstawaniu odczynów zapalnych i alergicznych po ukąszeniach owadów. 



 

ProBiotechnologia METODYKA NATURALNEGO CHOWU I  HODOWLI  

KONI  
INFORMACJE ZABIEGI 

STAJNIE, BOKSY, SPRZĘT JEŹDZIECKI, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, SKŁAD PASZY 
eliminacja odorów, pleśni, zagniwania ściółki 

 Bioasekuracja całej stajni, ściółki, siana oraz sprzętu w celu 
ograniczenia patogenów, pleśni i much oraz redukcji 
odorów (zmniejszenie emisji amoniaku).  
Ograniczenie kaszlu - redukcja kurzu i alergenów w 
powietrzu i w paszy objętościowej  
 

Oprysk:  
- ProBio ASekuracja 1 L/9 L wody/100 m2  
lub 
- zamgławianie: ProBio ASekuracja 1 L/1-2 L wody/100 m2. 
Zabieg w pierwszym tygodniu 2 razy, potem co 7 dni  

WSPARCIE TRAWIENIA, ODPORNOŚCI i LECZENIA 
Profilaktyka i doraźnie w przypadku kolki i innych chorób 

Wsparcie pożytecznej flory bakteryjnej w przewodzie 
pokarmowym. 
Zapobieganie i wspomaganie leczenia kolki, choroby 
wrzodowej, biegunki, rozwolnienia, alergi pokarmowej i 
skórnej. Przy antybiotykoterapii i leczeniu sterydami. 
Wspomaganie leczenia niewydolności wątroby i nerek. 
 W sytuacjach stresowych (np. transport, zawody sportowe, 
zmiana stajni czy paszy, zabiegi odrobaczania). 
Przy problemach z utrzymaniem prawidłowej masy ciała 
(regulacja metabolizmu). 

ProBioAnimalia EQUUS - PROBIOTYK do wody lub paszy.  
Można podawać nierozcieńczony strzykawką do pyska. 
Profilaktycznie ProBioAnimalia EQUUS - PROBIOTYK  
3x w tygodniu 20 - 40 ml (w zależności od wagi). 
W przypadku kolki, sytuacji stresowych- zastosować 
podwójną dawkę. 
Zalecane kobyłom w ciąży i podczas karmienia. 
Dla źrebiąt od pierwszego dnia życia- 10ml / 2-3 razy w 
tygodniu. 
 

KOPYTA, STRZAŁKA, PĘCINY 

Do pielęgnacji rogów i strzałki kopytowej (gnijące, miękkie 
strzałki) oraz pęcin (gruda).  
 

ProBioAnimalia EQUUS Mikroorganiczny SPRAY DO KOPYT: 
Oprysk:  
- kopyta i pęciny (wcześniej należy dokładnie oczyścić kopyto 
kopystką),  
- wnętrza strzałki – jeśli jest głęboko uszkodzona (aplikować 
preparat maksymalnie zbliżając do niej trigger).  
Można również opryskać watę lub gazę i umieścić wewnątrz 
strzałki. 
 

OWADY 

Do odstraszania meszek i innych owadów latających oraz 
kleszczy. 
Łagodzenie świądu, niwelowanie opuchlizny. 
Zapobieganie powstawaniu odczynów zapalnych i 
alergicznych po ukąszeniach owadów. 
 
 

ProBioAnimalia EQUUS Mikroorganiczny SPRAY NA OWADY 
Oprysk: 
- pokrywy włosowej konia, pachwin, brzucha, grzywy i 
ogona (w trakcie lub po czyszczeniu zwierzęcia, przed 
wyjściem na padok, pastwisko), 
- miejsc ukąszeń – łagodzi świąd, zmniejsza opuchlizny, 
zapobiega powstawaniu ropni (np. pokleszczowych) 
- okolic oczu przy zapaleniu spojówek od ukąszeń meszek. 
 

SKÓRA I SIERŚĆ 

Do codziennej pielęgnacji skóry i sierści koni.  
Wspomaganie leczenia bakteryjnych i grzybiczych schorzeń 
skóry. 
Odżywianie i poprawianie wyglądu okrywy włosowej, 
grzywy, ogona. 
Profilaktyka i wspomaganie leczenia alergii oraz flegmony, 
łagodzenie świądu (alergie, ukąszenia owadów), usuwanie 
zabrudzeń.  
 

ProBioAnimalia EQUUS Mikroorganiczny HIGIENIZATOR 
Oprysk: koni i opiekunów 
- okrywy włosowej (np. przed lub po czyszczeniu zwierzęcia), 
ogonów – łagodzi świąd i zapobiega wycieraniu, 
- odzieży i butów opiekuna konia (po pracy w stajni), 
- kantarów, czapraków, derek, ochraniaczy i owijek. 

PASTWISKO 

Opryski pastwiska i padoku pełnią funkcję odżywczą i 
ochronną. Powodują rozkład zalegających odchodów, 
eliminują pleśnie i stymulują wzrost trawy. Poprawiają 
strukturę i przepuszczalność gleby, ograniczając 
powstawanie zastoin wody i błota. Poprawiają odporność 
roślin na sytuacje stresowe jak susza, grad, przymrozki. 

Oprysk: EmFarma Plus 20 L/ha dolanej do 300-400 L 
niechlorowanej wody. Zabieg wykonać przy pochmurnej lub 
deszczowej pogodzie, ewentualnie wieczorem. Stosować 
cztery zabiegi w sezonie. 
Na małych padokach opryskiwać roztworem 10%. 

MACJE ZABIEGI  


