Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produkter

Stärkelse %

Socker %

Energi
MJ/kg

Energi
FE/kg

Barley Rings

43,5

2,5

13,5

1,02

Build Up Conditioning Cubes

19,0

5,5

12,5

0,95

Build Up Conditioning Mix

23,5

8,0

12,5

0,95

Brogaardens Lucern Mix

-

7,0

8,4

0,63

Competition Concentrate

22,0

9,0

12,5

0,95

Competition Mix

27,0

6,5

11,5

0,87

Competition Wafers

32,0

6,0

11,5

0,87

Convalescent Diet

18,5

7,0

10,0

0,76

>1

45 (som laktos)

18,7

1,42

Equine Sensitive

15,0

3,0

10,0

0,76

Equi-jewel

15,0

8,0

18,5

1,4

ERS Pellets

7,0

7,5

13,0

0,98

Fibergy

1,5

6,0

9,0

0,68

Fibre-Beet

3,0

5,0

11,0

0,83

Fibre Performance

19,0

8,0

11,5

0,87

Foal Creep Pellets

23,0

7,5

12,0

0,91

Foal Mix

30,0

7,5

12,5

0,95

Hartog Gras Mix

4,0

11,0

9,0

0,68

Hartog Lucern Mix

3,0

7,0

10,5

0,8

Hartog Mash

29,0

5,0

11,5

0,87

High Fibre Nuts

13,5

4,5

9,5

0,72

Icelandic Power

13,0

7,0

11,0

0,83

KwikBeet

1,0

5,0

11,0

0,83

Leisure Mix

13,5

6,0

9,5

0,72

Majs Microflager

68,0

-

17,5

1,3

Mare & Youngstock

28,5

7,5

12,5

0,95

Microfeed

30,0

6,5

13,5

1,02

Pasture Cubes

20,0

4,5

10,0

0,76

Pasture Mix

23,0

6,0

10,0

0,76

Optimal Nr. 7 Trotting Cubes

19,0

7

11,5

0,87

Racing Balancer

20,0

8,5

12,5

0,95

Safe & Sound

5,0

5,0

8,5

0,64

Sixteen Plus Cubes

15,0

7,5

11,0

0,83

Sixteen Plus Mix

17,0

6,0

11,0

0,83

-

5,0

12,4

0,94

Staypower Cubes

13,0

6,0

12,0

0,91

Staypower Müsli

17,5

7,5

12,0

0,91

Stud Balancer

20,0

7,5

13,5

1,02

Suregrow

12,5

7,5

12,5

0,91

Ultimate Balancer

13,5

7,0

11,5

0,87

4 Horse Balancer

24,0

7,0

11,5

0,87

4 Horse Easy Mix

17

5,7

9,0

0,68

10,5

5

9,0

0,68

Equilac

Vers.0213

Speedi-Beet

4 Horse Easy Cubes
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning- Dräktiga och digivande ston
Suregrow

P

Mare & Youngstock

M

Stud Balancer

M

Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern F
Mix/Hartog Gras-Mix
Fibre Performance

F

Speedi-Beet/
Fibre-Beet/Kwikbeet

F

Equi-Jewel

P

Överviktiga/lättfödda ston, koncentrerad vitamin/mineralblandning (med
protein), lågt kaloriinnehåll, kan användas ensamt eller i kombination med
havre.
För halvblodsston, moderat till högt kaloriinnehåll. Innehåller havre.
Fullblods eller varmblodsston, högt kaloriinnehåll, kan användas i kombination
med havre.
Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein
och kalciumkälla, tillför extra fibrer.
Energirik fiberblandning, med värmebehandlade spannmålssorter, kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein och
kalciumkälla, tillför extra fibrer, tillsatt örter, bra till kräsna hästar.
Värmebehandlade betfibrer/värmebehandlade betfibrer + lucern kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, tillför extra fibrer, ger bra mättnadskänsla.
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN - (Speedi-Beet/KwikBeet: 10-20 min./ Fibre-Beet: 15-45 min.)

Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten.

Produktvägledning - Föl & Unghästar
Equilac

PU

Suregrow

P

Foal Creep Pellets

P

Foal Mix

M

Mare & Youngstock

M

Stud Balancer

M

Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern F
Mix/Hartog Gras-Mix
Fibre Performance

F

Speedi-Beet/
Fibre-Beet/Kwikbeet

F

Equi-Jewel

P

Mjölkersättning, moderslösa föl samt till föl där stoet inte producerar
tillräckligt med mjölk.
Föl (från min. 8. levnadsveckan), åringar och unghästar, koncentrerad vitamin/
mineralblandning (med protein), lågt kaloriinnehåll, kan användas ensamt
eller i kombination med havre.
Föl (från min. 8 levnadsveckan) till ca. 2-3 veckor innan avvänjning, högt
kaloriinnehåll, primärt till fullblodshästar eller moderslösa föl.
Föl, från avvänjning till ca 1 år moderat/högt kaloriinnehåll, innehåller havre.
Åringar och unghästar (ca. 1-3 år), moderat/högt kaloriinnehåll. Innehåller
havre.
Fullblods eller varmblodsston, högt kaloriinnehåll, kan användas i kombination
med havre.
Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein
och kalciumkälla, tillför extra fibrer.
Energirik fiberblandning, med värmebehandlade spannmålssorter, kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein och
kalciumkälla, tillför extra fibrer, tillsatt örter, bra till kräsna hästar.
Värmebehandlade betfibrer/värmebehandlade betfibrer + lucern kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, tillför extra fibrer, ger bra mättnadskänsla.
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN - (Speedi-Beet/KwikBeet: 10-20 min./ Fibre-Beet: 15-45 min.)

M: Müslifoder
P: Pelleterat foder (piller)
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Vers.0213

F: Fiberfoder			
PU: Pulver			

Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten.

Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning hästar/ponnyer
- Underhåll/mycket lätt arbete
Equi Bites/Sure´n Easy G
Daily Vits & Mins
Performance Vits &
Mins
Ultimate Balancer
Suregrow
Leisure Mix
Equine Sensitive
High Fibre Nuts
Pasture Mix/Cubes

Safe & Sound
Sixteen Plus Mix/
Cubes
Fibergy

Mineral”godisar” till färdigvuxna hästar på bete (endast sommar).
Koncentrerad vitamin/mineralblandning, överviktiga/lättfödda hästar/
P
ponnyer.
Koncentrerad vitamin/mineralblandning, överviktiga/lättfödda hästar/
P
ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, innehåller bl.a. MSM (organisk svavelförbindelse), örter,
P
omega 3&6 fettsyror och Actisaf (aktiv jästkultur).
Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein) med lågt
P
kaloriinnehåll. Till överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse till överviktiga/lättfödda hästar/
M
ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll utan korn och melass. Ändamålsenligt till hästar med hud,
P
beteende, matsmältning eller muskelproblem.
Lågt kaloriinnehåll utan havrestärkelse. Till överviktiga/lättfödda hästar/
P
ponnyer.
Lågt/moderat kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, tillsatt örter. Ska oftast
M/
ges tillsammans med en vitamin/mineralblandning. Till lättfödda hästar/
P
ponnyer. Ändamålsenligt till “stressade/heta” hästar/ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer, innehåller bl.a. MSM,
F örter och Actisaf® (aktiv jästkultur), ska ges tillsammans med en
vitamin/mineralblandning.
M/ Moderat kaloriinnehåll, gamla hästar/ponnyer, som har svårt att hålla ett
P lagom hull, utan havrestärkelse.
Består av lucern och snittad halm, tillsatt mynta, lågt sockerinnehåll (ca. 6 %)
F
och kaloriinnehåll, ökar tuggtiden och tillför extra fibrer.

Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern F
Mix/Hartog Gras-Mix
Fibre Performance

F

Speedi-Beet/
Fibre-Beet/Kwikbeet

F

Vers.0213

Equi-Jewel

Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein
och kalciumkälla, tillför extra fibrer.
Energirik fiberblandning, med värmebehandlade spannmålssorter, kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein och
kalciumkälla, tillför extra fibrer, tillsatt örter, bra till kräsna hästar.
Värmebehandlade betfibrer/värmebehandlade betfibrer + lucern kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, tillför extra fibrer, ger bra mättnadskänsla.
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN - (Speedi-Beet/KwikBeet: 10-20 min./ Fibre-Beet: 15-45 min.)

P

Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten. Ska ges tillsammans
med en vitamin/mineralblandning eller kompletteringsfoder.

F: Fiberfoder
P: Pelleterat foder (piller)
M: Müslifoder
PU: Pulver
G: Godisar
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning hästar/ponnyer
- Lätt /moderat arbete
Ultimate Balancer

P

Suregrow

P

Icelandic Power

M

Equine Sensitive

P

High Fibre Nuts

P

Pasture Mix/Cubes

M/
P

Competition
Concentrate
Staypower Müsli/
Cubes
Brogaarden Optimal
Nr. 7 Trotting Cubes

M
M/
P
P

ERS Pellets

P

Equi-Jewel

P

Sixteen Plus Mix/
Cubes

M/
P
M/
P
M

Build-Up Mix/Cubes

Competition Mix
Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern F
Mix/Hartog Gras-Mix
Fibre Performance

F

Speedi-Beet/
Fibre-Beet/Kwikbeet

F

Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein
och kalciumkälla, tillför extra fibrer.
Energirik fiberblandning, med värmebehandlade spannmålssorter, kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein och
kalciumkälla, tillför extra fibrer, tillsatt örter, bra till kräsna hästar.
Värmebehandlade betfibrer/värmebehandlade betfibrer + lucern kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, tillför extra fibrer, ger bra mättnadskänsla.
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN - (Speedi-Beet/KwikBeet: 10-20 min./ Fibre-Beet: 15-45 min.)

P

Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten. Ska ges tillsammans
med en vitamin/mineralblandning eller kompletteringsfoder.

F: Fiberfoder
P: Pelleterat foder (piller)
M: Müslifoder
PU: Pulver
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Vers. 0213

Equi-Jewel

Lågt kaloriinnehåll, innehåller bl.a. MSM (organisk svavelförbindelse), örter,
omega 3&6 fettsyror och Actisaf (aktiv jästkultur).
Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein) med lågt
kaloriinnehåll. Till överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse till lättfödda/överviktiga hästar/
ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll utan korn och melass. Ändamålsenligt till hästar med hud,
beteende, matsmältning eller muskelproblem.
Lågt kaloriinnehåll utan havrestärkelse. Till överviktiga/lättfödda hästar/
ponnyer.
Lätt/moderat kaloriinnehåll, lättfödda hästar/ponnyer, utan havrestärkelse,
ändamålsenligt till ”stressade/heta” hästar/ponnyer, tillsatt örter, ska oftast ges
tillsammans med en vitamin/mineralblandning.
Koncentrerad müsliblandning. Moderat/högt kaloriinnehåll, havrefritt, kan ges
ensamt eller i kombination med havre.
Moderat/högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, ändamålsenligt till hästar
som har svårt att hålla ett lagom hull eller är ”heta”.
Moderat/högt kaloriinnehåll till travhästar utan havrestärkelse, kan med fördel
ges till ridhästar (påminner om Staypower Müsli).
Högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, mycket lågt stärkelseinnehåll (ca. 7 %)
ändamålsenligt till hästar med muskelproblem (bland annat korsförlamning).
Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten. Ska ges tillsammans
med en vitamin/mineralblandning eller kompletteringsfoder.
Moderat kaloriinnehåll, gamla hästar/ponnyer, som har svårt att hålla ett
lagom hull, utan havrestärkelse.
Moderat/högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, till hästar/ponnyer som ska
gå upp i vikt/bygga muskler.
Högt kaloriinnehåll, innehåller havre.

Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - hästar/ponnyer

- Moderat/hårt arbete (tävlingshästar/ponnyer)

Ultimate Balancer
Suregrow
Icelandic Power
Equine Sentitive
Competition
Concentrate
Staypower Müsli/
Cubes
Brogaarden Optimal
Nr. 7 Trotting Cubes
ERS Pellets
Sixteen Plus Mix/
Cubes
Build-Up Mix/Cubes

Lågt kaloriinnehåll, innehåller bl.a. MSM (organisk svavelförbindelse), örter,
omega 3&6 fettsyror och Actisaf (aktiv jästkultur).
Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein) med lågt
P
kaloriinnehåll. Till överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse till överviktiga/lättfödda hästar/
M
ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll utan korn och melass. Ändamålsenligt till hästar med hud,
P
beteende, matsmältning eller muskelproblem.
Moderat/högt kaloriinnehåll, havrefritt, kan användas ensamt eller i
M
kombination med havre.
M/ Moderat/högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, ändamålsenligt till hästar
P som har svårt att hålla ett lagom hull eller är ”heta”.
Moderat/högt kaloriinnehåll till travhästar utan havrestärkelse, kan med fördel
P
användas till ridhästar (påminner om Staypower Müsli).
Högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, mycket lågt stärkelseinnehåll (ca. 7 %)
P
ändamålsenligt till hästar med muskelproblem (bland annat korsförlamning).
M/ Moderat kaloriinnehåll, gamla hästar/ponnyer, som har svårt att hålla ett
P lagom hull, utan havrestärkelse.
M/ Moderat/högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, till hästar/ponnyer som ska
P gå upp i vikt/bygga muskler.
P

Competition Mix

M

Högt kaloriinnehåll, innehåller havre.

Microfeed

M

Högt kaloriinnehåll, innehåller havre. Till galopphästar eller hästar i hårt arbete.

Racing Balancer
M
Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern F
Mix/Hartog Gras-Mix
Fibre Performance

F

Speedi-Beet/
Fibre-Beet/Kwikbeet

F

Vers.0213

Equi-Jewel

Högt kaloriinnehåll, till galopp/travhästar, kan ges i kombination med havre.
Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein
och kalciumkälla, tillför extra fibrer.
Energirik fiberblandning, med värmebehandlade spannmålssorter, kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein och kalcium
källa, tillför extra fibrer, tillsatt örter, bra till kräsna hästar.
Värmebehandlade betfibrer/värmebehandlade betfibrer + lucern kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, tillför extra fibrer, ger bra mättnadskänsla.
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN - (Speedi-Beet/KwikBeet: 10-20 min./ Fibre-Beet: 15-45 min.)

P

Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten. Ska ges tillsammans
med en vitamin/mineralblandning eller kompletteringsfoder.

F: Fiberfoder
P: Pelleterat foder (piller)
M: Müslifoder
PU: Pulver
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - Akut Fång
- Kompletteringsprodukter
Probiotikum Plus

YSY Blandning

Bio-Mos

Utvecklat för att stabilisera miljön i hästens stortarm. Kan användas, när
PU tarmens mikroorganismer är ur balans, exempelvis vid kolik, långvarig diarré
eller vid antibiotikabehandling.
En aktiv jästkultur, som understödjer en stabil miljö i hästens stortarm genom
att stimulera fibersmältningen, balanserar surhetsgraden (pH).
PU
Används vid foderbyte, för att öka utnyttjandet av grovfodret, samt vid lättare
fall av diarré.
Hjälper till att avlägsna oönskade bakterier i hästens tarmsystem. Dessa
oönskade bakterier kan komma fram vid exempelvis diarré. Bio-Mos kan även
PU understödja högdräktiga stons innehåll av antikroppar i råmjölken, som är
avgörande för utvecklingen av fölets immunförsvar, för att minimera földiarré
och liknande problem.

Produktvägledning- Akut Fång
- Foderprodukter
Daily Vits & Mins

P

Ultimate Balancer

P

Suregrow

P

Safe & Sound

F

Koncentrad vitamin/mineralblandning, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll - innehåller bl.a. MSM (organisk svavelförbindelse), örter,
Omega 3&6 fettsyror och Actisaf (aktiv jästkultur).
Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein) - lågt kaloriinnehåll.
Överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer innehåller bl.a. MSM,
örter och Actisaf (aktiv jästkultur), ska oftast ges tillsammans med en
vitamin/mineralblandning.

Produktväglednig - Akut Fång
Fiberprodukter:
Fibergy

F

Består av lucern och snittad halm, tillsatt mynta, lågt sockerinnehåll (ca. 6 %)
och kaloriinnehåll, ökar tuggtiden tillför extra fibrer.

Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern
Mix

F

Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein
och kalciumkälla, tillför extra fibrer.

Speedi-Beet/
Fibre-Beet/Kwikbeet

F

Värmebehandlade betfibrer/värmebehandlade betfibrer + lucern kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, tillför extra fibrer, ger bra mättnadskänsla.
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN - (Speedi-Beet/KwikBeet: 10-20 min./ Fibre-Beet: 15-45 min.)
Vers.. 0213
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - Tendens till fång
- Kompletteringsprodukter
YSY Blandning

Bio-Mos

En aktiv jästkultur, som understödjer en stabil miljö i hästens stortarm genom
PU att stimulera fibersmältningen, samt balanserar surhetsgraden (pH). Används
vid foderbyte, för att öka utnyttjandet av grovfodret, samt lättare fall av diarré.
Hjälper till att avlägsna oönskade bakterier i hästens tarmsystem. Dessa
oönskade bakterier kan komma fram vid exempelvis diarré. Bio-Mos kan även
PU understödja högdräktiga stons innehåll av antikroppar i råmjölken, som är
avgörande för utvecklingen av fölets immunförsvar, för att minimera földiarré
och liknande problem.

Produktvägledning - Tendens till fång
- Foderprodukter
Daily Vits & Mins

P

Ultimate Balancer

P

Suregrow

P

Safe & Sound

F

High Fibre Nuts

P

Leisure Mix

M

Icelandic Power

M

ERS Pellets

P

Equi-Jewel

P

Koncentrad vitamin/mineralblandning, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, innehåller bl.a. MSM (organisk svavelförbindelse), örter,
Omega 3&6 fettsyror och Actisaf (aktiv jästkultur).
Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein), lågt kaloriinnehåll.
Överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer innehåller bl.a. MSM,
örter och Actisaf (aktiv jästkultur), ska oftast ges tillsammans med en
vitamin/mineralblandning.
Lågt kaloriinnehåll utan havrestärkelse. Till överviktiga/lättfödda hästar/
ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer, utan havrestärkelse.
Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse till överviktiga/lättfödda hästar/
ponnyer.
Högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, mycket lågt stärkelseinnehåll (ca. 7 %)
ändamålsenligt till hästar med muskelproblem (bland annat korsförlamning).
Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten. Ska ges tillsammans
med en vitamin/mineralblandning eller kompletteringsfoder.

Produktvägledning - Tendens till fång
Fiberprodukter:

F

Består av lucern och snittad halm, tillsatt mynta, lågt sockerinnehåll (ca. 6 %)
och kaloriinnehåll, ökar tuggtiden tillför extra fibrer.

Hartog Lucerne Mix/
Brogaardens Lucerne F
Mix

Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein
och kalciumkälla, tillför extra fibrer.

Vers.0213

Fibergy

Speedi-Beet/
Fibre-Beet/Kwikbeet

F

Värmebehandlade betfibrer/värmebehandlade betfibrer + lucern kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, tillför extra fibrer, ger bra mättnadskänsla.
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN - (Speedi-Beet/KwikBeet: 10-20 min./ Fibre-Beet: 15-45 min.)
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - Diarré
- Kompletteringsprodukter

Utvecklat för att stabilisera miljön i hästens stortarm. Kan användas, när
tarmens mikroorganismer är ur balans, exempelvis vid kolik, långvarig diarré
eller vid antibiotikabehandling.
En aktiv jästkultur, som understödjer en stabil miljö i hästens stortarm genom
att stimulera fibersmältningen, samt balanserar surhetsgraden (pH). Används
vid foderbyte, för att öka utnyttjandet av grovfodret, samt vid lättare fall av
diarré.
Hjälper till att avlägsna oönskade bakterier i hästens tarmsystem. Dessa
oönskade bakterier kan komma fram vid exempelvis diarré. Bio-Mos kan även
understödja högdräktiga stons innehåll av antikroppar i råmjölken, som är
avgörande för utvecklingen av fölets immunförsvar, för att minimera földiarré
och liknande problem.
Ersätter förlust av viktiga elektrolyter vid hårt arbete, transport, tävling eller om
hästen svettas mycket. Används dessutom vid diarré, eller sjukdom, om hästen
svettas/har feber. Dessa elektrolyter upprätthåller vätskebalansen i hästens
kropp, vid brist kan det uppstå vätskebrist, nedsatt prestation och problem
med nerv och muskelfunktioner.
Kan stabilisera miljön i hästens stortarm genom att fungera som en buffert(pH
reglerande). Kan användas vid obalans i stortarmen eller vid plötsliga
foderförändringar.

Probiotikum Plus

PU

YSY Blandning

PU

Bio-Mos

PU

Brogaardens
Elektrolyter

PU

EquiShure

PU

Loppfrö

PU Om hästen äter jord/sand eller vid misstanke om sand i tarmsystemet.

Produktvägledning - Diarré
- Foderprodukter
Suregrow

P

Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein). Lågt kaloriinnehåll,
innehåller, Actisaf (aktiv jästkultur).

Leisure Mix

M

Lågt kaloriinnehåll, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer, utan havrestärkelse.

High Fibre Nuts

P

Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse.

Icelandic Power

M

Equine Sensitive
Staypower Müsli/
Cubes
Brogaarden Optimal
Nr. 7 Trotting Cubes

Vers. 0213

ERS Pellets
Build Up Mix/Cubes

Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse för överviktiga/lättfödda hästar/
ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll, utan korn och melass. Ändamålsenligt till hästar med hud,
P
beteende och matsmältning eller muskelproblem.
M/ Moderat/högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse, ändamålsenligt till hästar
P som har svårt att hålla ett lagom hull eller är ”heta”.
Moderat/högt kaloriinnehåll till travhästar utan havrestärkelse, kan med fördel
P
ges till ridhästar (påminner om Staypower Müsli).
Högt kaloriinnehåll, mycket lågt stärkelseinnehåll (ca. 7%). Ändamålsenligt till
P
hästar med muskelproblem (bl.a. korsförlamning).
M/ Moderat/högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse. Ändamålsenligt till hästar
P som ska gå upp i vikt/bygga muskler.

F: Fiberfoder				M: Müslifoder
PU: Pulver				
P: Pelleterat foder (piller)
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning- Diarré
Fiberprodukter:
Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern
Mix

F

Hartog Gras Mix

F

Speedi-Beet/
Kwikbeet

F

Fibre-Beet

F

Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein
och kalciumkälla, tillför extra fibrer.
Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Kan användas som komplement till
hästens dagliga grovfodermängd.
Värmebehandlade betfibrer, med ett högt innehåll av smältbara fibrer som
förbereder mikrofloran i matsmältningssystemet, lågt innehåll av socker (max
5 %). SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 10-20 min)
Värmebehandlade betflingor, samt lucern och havrekli, som ger ett högre
innehåll av smältbara fibrer än betfibrer ensamt, förbereder mikrofloran i
matsmältningssystemet, lågt innehåll av socker (max 5%).
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 15-45 min.)

F: Fiberfoder
P: Pelleterat foder (piller)
M: Müslifoder
PU: Pulver

Vers.. 0213
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning- Växtproblem/ OCD
- Kompletteringsprodukter

YSY Blandning

Copperplex

Vetroflex

En aktiv jästkultur, som understödjer en stabil miljö i hästens stortarm genom
att stimulera fibersmältningen, samt balanserar surhetsgraden (pH). Används
PU
vid foderbyte, för att öka utnyttjandet av grovfodret, samt vid lättare fall av
diarré.
Hjälper till mot konstaterad kopparbrist hos hästen. Baserat på en kombination
av organisk och oorganisk koppar, ger Copperplex bästa möjliga upptagning
PU
och utnyttjande. Understödjer i kombination med korrekt utfodring, fölets/
åringens växt och återupprättar hästens koppar/zinkbalans.
Komplement för att stötta naturligt underhåll och återuppbyggande av
ledbrosk hos hästar. Innehåller kollagen, som är ett vanligt förekommande
PU
protein i kroppen, som ger leder, ben, knotor, ligament och bindväv deras
strukturella matris.

Produktvägledning - Växtproblem/ OCD
- Kompletteringsfoder
Suregrow

P

Equi-Jewel

P

Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein). Lågt kaloriinnehåll,
innehåller, Actisaf (aktiv jästkultur).
Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten. Ska ges tillsammans
med en vitamin/mineralblandning eller kompletteringsfoder.

Produktvägledning- Växtproblem/ OCD
Fiberprodukter:
Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern
Mix

F

Hartog Gras Mix

F

Speedi-Beet/
Kwikbeet

F

Fibre-Beet

F

Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Bra protein och kalciumkälla, kan
användas som komplement till hästens dagliga grovfodermängd.
Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Kan användas som komplement till
hästens dagliga grovfodermängd.
Värmebehandlade betfibrer, med ett högt innehåll av smältbara fibrer som
förbereder mikrofloran i matsmältningssystemet. Lågt innehåll av socker (max
5 %). SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 10 - 20min).
Värmebehandlade betflingor, samt lucern och havrekli, som ger ett högre
innehåll av smältbara fibrer än endast betfibrer, förbereder mikrofloran i
matsmältningssystemet, lågt innehåll av socker (max 5 %).

Vers. 0213

SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 15-45 min).

F: Fiberfoder
P: Pelleterat foder (piller)
M: Müslifoder
PU: Pulver
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - Kolik
Kompletteringsprodukter
Probiotikum Plus

YSY Blandning

Bio-Mos

Brogaardens
Elektrolyter

Loppfrö

Utvecklat för att stabilisera miljön i hästens stortarm. Kan användas, när
PU tarmens mikroorganismer är ur balans, exempelvis vid kolik, långvarig diarré
eller antibiotikabehandling.
En aktiv jästkultur, som understödjer en stabil miljö i hästens stortarm genom
att stimulera fibersmältningen, samt balanserar surhetsgraden (pH). Används
PU
vid foderbyte, för att öka utnyttjandet av grovfodret, samt vid lättare fall av
diarré.
Hjälper till att avlägsna oönskade bakterier i hästens tarmsystem. Dessa
oönskade bakterier kan komma fram vid exempelvis diarré. Bio-Mos kan även
PU understödja högdräktiga stons innehåll av antikroppar i råmjölken, som är
avgörande för utvecklingen av fölets immunförsvar, för att minimera földiarré
och liknande problem.
Ersätter förlust av viktiga elektrolyter vid hårt arbete, transport, tävling eller
om hästen svettas mycket. Används dessutom vid diarré, eller sjukdom, när
PU hästen svettas/har feber. Dessa upprätthåller vätskebalansen i hästens kropp,
vid brist kan det uppstå vätskebrist, nedsatt prestation och problem med nerv
och muskelfunktion.
Om hästen äter sand/jord eller om man misstänker att det finns sand i
PU
tarmsystemet.

Produktvägledning - Kolik
Foderprodukter
Suregrow

P

Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein). Lågt kaloriinnehåll,
innehåller, Actisaf (aktiv jästkultur).

Leisure Mix

M

Lågt kaloriinnehåll, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer, utan havrestärkelse.

High Fibre Nuts

P

Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse.

Icelandic Power

M

Equine Sensitive
Convalescent Diet
Staypower Müsli/
Cubes
Brogaarden Optimal
Nr. 7 Trotting Cubes
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Vers.0213

ERS Pellets

Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse för överviktiga/lättfödda hästar/
ponnyer.
Lågt kaloriinnehåll utan korn och melass. Ändamålsenligt till hästar med hud,
P
beteende, matsmältning eller muskelproblem.
Sammansatt till sjuka och skadade hästar, som ska vila i kortare eller längre
M
perioder, men som har ett högt kaloribehov.
M/ Moderat/högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse. Ändamålsenligt till hästar
P som har svårt att hålla hullet eller är “heta”.
Moderat/högt kaloriinnehåll till travhästar (trav) utan havrestärkelse. Kan med
P
fördel också ges till ridhästar (påminner om Staypower Müsli)
Högt kaloriinnehåll, mycket lågt stärkelseinnehåll (ca. 7%). Ändamålsenligt till
P
hästar med muskelproblem (bl.a. korsförlamning).

Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - Kolik
- Fiberprodukter
Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern
MIx

F

Hartog Gras Mix

F

Speedi-Beet/
Kwikbeet

F

Fibre-Beet

F

Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Bra protein och kalciumkälla, kan
användas som komplement till hästens dagliga grovfodermängd.
Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Kan användas som komplement till
hästens dagliga grovfodermängd.
Värmebehandlade betfibrer, med ett högt innehåll av smältbara fibrer som
förbereder mikrofloran i matsmältningssystemet . Lågt innehåll av socker
(max 5 %). SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 10 - 20min).
Värmebehandlade betflingor, samt lucern och havrekli, som ger ett högre
innehåll av smältbara fibrer än endast betfibrer, förbereder mikrofloran i
matsmältningssystemet, lågt innehåll av socker (max 5 %).
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 15-45 min).

Vers.0213

F: Fiberfoder
P: Pelleterat foder (piller)
M: Müslifoder
PU: Pulver
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - Magsår
Foderprodukter
Icelandic Power
Equine Sensitive
Staypower Müsli/
Cubes
Brogaarden Optimal
Nr. 7 Trotting Cubes
ERS Pellets

Equi-Jewel

Lågt kaloriinnehåll, koncentrerad med vitaminer/mineraler. Utan
havrestärkelse.
Lågt kaloriinnehåll utan korn och melass. Ändamålsenligt till hästar med hud,
P
beteende, matsmältning eller muskelproblem.
M/ Moderat/ högt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse. Ändamålsenligt till hästar
P som har svårt att hålla ett lagom hull eller är “heta”.
Moderat/högt kaloriinnehåll till travhästar utan havrestärkelse. Kan med fördel
P
ges till ridhästar (påminner om Staypower Müsli).
Högt kaloriinnehåll, mycket lågt stärkelseinnehåll (ca. 7 %). Ändamålsenligt till
P
hästar med muskelproblem (bl.a. korsförlamning).
Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt
vitamin E, selen och kalcium och tillför extra kalorier till foderstaten.
P
Understödjer muskelbyggnad och ökar uthålligheten. Ska ges tillsammans
med en vitamin/mineralblandning eller kompletteringsfoder.
M

Produktvägledning - Magsår
Fiberprodukter

Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern
Mix

F

Hartog Gras Mix

F

Speedi-Beet/
Kwikbeet

F

Fiber-Beet

F

Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Bra protein och kalciumkälla, kan
användas som komplement till hästens dagliga grovfodermängd.
Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Kan användas som komplement till
hästens dagliga grovfodermängd.
Värmebehandlade betfibrer, med ett högt innehåll av smältbara fibrer som
förbereder mikrofloran i matsmältningssystemet. Lågt innehåll av socker (max
5 %). SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 10 - 20min).
Värmebehandlade betflingor, samt lucern och havrekli, som ger ett högre
innehåll av smältbara fibrer än endast betfibrer, förbereder mikrofloran i
matsmältningssystemet, lågt innehåll av socker (max 5 %)
SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 15-45 min).

Fibre Performance

F

Energirik fiberblandning, med värmebehandlade spannmålssorter, kan ersätta
spannmålsmängden helt eller delvis, ökar tuggtiden, bra protein och
kalciumkälla, tillför extra fibrer, tillsatt örter, bra till kräsna hästar.

Vers.0213
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - Korsförlamning
Kompletteringsprodukter
Vitamin E Plus

Brogaardens
Elektrolyter

Vitamin E med organisk selen och lysin. Skyddar bl.a. musklernas cellmembran
PU mot förstörelse av skadliga fria radikaler. Ändamålsenligt till speciellt
tävlingshästen eller hästar i hårt arbete, samt hästar med muskelproblem.
Ersätter förlust av viktiga elektrolyter vid hårt arbete, transport, tävlingar eller
om hästen svettas mycket. Används dessutom vid diarré, eller sjukdom, när
PU hästen svettas/har feber. Dessa upprätthåller vätskebalansen i hästens kropp,
vid brist kan det uppstå vätskebrist, nedsatt prestation och problem med nerv
och muskelfunktion.

Produktvägledning - Korsförlamning
Foderprodukter
Suregrow

P

Icelandic Power

M

ERS Pellets

P

Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein). Lågt kaloriinnehåll,
innehåller, Actisaf (aktiv jästkultur).
Lågt kaloriinnehåll, koncentrerad med vitaminer/mineraler.
Utan havrestärkelse.
Högt kaloriinnehåll, mycket lågt stärkelseinnehåll (ca 7 %). Ändamålsenligt till
hästar med muskelproblem (bl.a. korsförlamning).

Produktvägledning - Korsförlamning
Fiberprodukter

Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern
Mix

F

Hartog Gras Mix

F

Speedi-Beet/
Kwikbeet

F

Fibre-Beet

F

Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Bra protein och kalciumkälla, kan
användas som komplement till hästens dagliga grovfodermängd.
Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Kan användas som komplement till
hästens dagliga grovfodermängd.
Värmebehandlade betfibrer, med ett högt innehåll av smältbara fibrer som
förbereder mikrofloran i matsmältningssystemet. Lågt innehåll av socker (max
5 %). SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 10 - 20min).
Värmebehandlade betflingor, samt lucern och havrekli, som ger ett högre
innehåll av smältbara fibrer än endast betfibrer, förbereder mikrofloran i
matsmältningssystemet, lågt innehåll av socker (max 5 %) SKA BLÖTAS UPP I
VATTEN! (min 15-45 min).

F

En fiberblandning bestående av lucern och snittad halm av bra kvalité.
Blandningen innehåller även mynta, vilket ger en bra smak och ökar aptiten.
Lågt sockerinnehåll (ca 4,6 %).

Vers.0213

Fibergy
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Produktvägledning - Övervikt/ EMS
Foderprodukter
Daily Vits & Mins

P

Koncentrerad vitamin/mineralblandning.

Ultimate Balancer

P

Safe & Sound

F

Suregrow

P

Leisure Mix

M

Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse.

High Fiber Nuts

P

Lågt kaloriinnehåll, utan havrestärkelse

Icelandic Power

M

Lågt kaloriinnehåll, koncentrerad med vitaminer/mineraler. Utan
havrestärkelse.

Lågt kaloriinnehåll, innehåller bl.a. MSM (organisk svavelförbindelse), örter,
Omega 3&6 fettsyror och Actisaf (aktiv jästkultur).
Lågt kaloriinnehåll, överviktiga/lättfödda hästar/ponnyer, innehåller bla. MSM,
örter och Actisaf (aktiv jästkultur) ska oftast ges tillsammans med en vitamin/
mineralblandning.
Koncentrerad vitamin/mineralblandning (med protein), lågt kaloriinnehåll,
innehåller Actisaf (akitv jästkultur).

Produktvägledning - Övervikt/EMS
Fiberprodukter

Hartog Lucern Mix/
Brogaardens Lucern
Mix

F

Snittad fiberprodukt, ökar tuggtiden. Bra protein och kalciumkälla, kan
användas som komplement till hästens dagliga grovfodermängd.

Speedi-Beet/
Kwikbeet

F

Värmebehandlade betfibrer, med ett högt innehåll av smältbara fibrer som
förbereder mikrofloran i matsmältningssystemet. Lågt innehåll av socker (max
5 %). SKA BLÖTAS UPP I VATTEN! (min 10 - 20min).

Fibre-Beet

F

Värmebehandlade betflingor, samt lucern och havrekli, som ger ett högt
innehåll av smältbara fibrer än endast betfibrer, förbereder mikrofloran i
matsmältningssystemet, lågt innehåll av socker (max 5 %) SKA BLÖTAS UPP I
VATTEN! (min 15-45 min).

Vers. 0213
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Utfodringsstrategi för hästar på bete.

Juli

Augusti

September

Maj

Juni

Avelsston

Mjölkproduktionen
avtar och för de flesta
ston räcker det med
en vitamin/
mineralblandning.

Gräsmängden och gräsets
näringsinnehåll avtar. Ge en
proteinrik vitamin/
mineralblandning eller foder
efter behov (hull).

Gräsmängden avtar ytterligare.
Stoet ska utfodras vid sidan av,
om hon inte är väldigt
överviktig. Ge kompletteringsfoder och bra stråfoder.
Mängden spannmål regleras
utifrån stoets hull.

Vänjas vid gräs. Tills
stoet går på bete ska
hon utfodras vid sidan
av. Reducera
mängden spannmål,
men bibehåll
kompletteringsfoder
och stråfoder.

Gräsmängden och gräsets
näringsinnehåll avtar. Ge en
proteinrik vitamin/
mineralblandning eller foder
efter behov (hull).

Mängden gräs avtar.
Om stoet tappar i vikt,
ge ett
kompletteringsfoder.
Om stoet är i lagom
hull ge en vitamin/
mineralblandning.

Vänjas vid föl
”startfoder”.

Tiden på gräs bör inte
överstiga 2-5 timmar/dag.
Reducera mängden foder för
att behålla ett lagom hull. KOM
IHÅG elektrolyter.

Fodermängden
regleras efter stoets
hull. Ett lättfött sto ska
endast få en vitamin/
mineralblandning. Ett
smalt sto ska utfodras
vid sidan av.

Föl

Gräsets
näringsinnehåll avtar.
Ge en vitamin/
mineralblandning
eller utfodra efter
behov (hull).

Ge en vitamin/
Ge en vitamin/
Gräsets
mineralblandning
mineralblandning
näringsinnehåll avtar.
eller mineral ”godisar”, eller mineral ”godisar”, Ge en proteinrik
när de går på bete.
när de går på bete.
vitamin/
mineralblandning.

Fortsätt med ”start”
fodret. För föl som
växer snabbt eller är
överviktiga räcker en
proteinrik vitamin/
mineralblandning.

Ge en vitamin/
mineralblandning
eller mineral ”godisar”,
när de går på bete.
Ridhästar utfodras vid
behov (hull).

Tiden på gräs bör inte
överstiga 2-5
timmar/dag. Reducera
mängden foder för att
behålla ett lagom hull.
KOM IHÅG
elektrolyter.

Vänj fölet långsamt till det
foder som den ska få efter
avvänjningen. För föl som växer
mycket snabbt eller är
överviktiga, räcker en proteinrik
vitamin/mineralblandning.

1 & 2 åringar

Vänjas till gräs. Tills de
går på bete, reducera
mängden spannmål,
men bibehåll
kompletteringsfoder
och stråfoder.

Ge en vitamin/
mineralblandning
eller mineral ”godisar”,
när de går på bete.
Ridhästar utfodras vid
behov (hull).

Tiden på gräs bör inte
överstiga 2-5
timmar/dag.
Reducera mängden
foder för att behålla
ett lagom hull. KOM
IHÅG elektrolyter.

Fortsätt med ”start”
fodret. För föl som
växer snabbt eller är
överviktiga räcker en
proteinrik vitamin/
mineralblandning.

”Pensionärer”
ponnyer och
ridhästar

Vänjas till gräs. Tills de
går på bete, reducera
mängden spannmål,
men bibehåll
kompletteringsfoder
och stråfoder.

Tiden på gräs bör inte
överstiga 2-5
timmar/dag. Reducera
mängden foder för att
behålla ett lagom hull.
KOM IHÅG
elektrolyter.

Fortsätt med ”start”
fodret. För föl som
växer snabbt eller är
överviktiga räcker en
proteinrik vitamin/
mineralblandning.

Tävlingshästar Vänjas till gräs. Tiden
på gräs bör inte
överstiga 2-5 timmar/
dag. Reducera
mängden foder för att
behålla ett lagom hull.

Källa: N. Luthersson, 2004. Den stora foderboken.
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**

Brogaardens Lucern Mix
Competition Concentrate
Competition Mix

**

**

Convalescent Diet
Daily Vits & Mins
Equi-Bites/ Sure´n Easy
Equilac
Equine Sensitive
ERS Pellets
Equi-Jewel
Fibre Performance
Fibergy
Fibre-Beet
Foal Creep Pellets
Foal Mix
Hartog Gras-Mix
Hartog Lucern Mix
Hartog Mash
High Fibre Nuts
Icelandic Power
Kwik Beet
Leisure Mix
Mare & Youngstock
Microfeed
Optimal Nr. 7 Trotting Cubes

**
**

Pasture Mix
Racing Balancer
Safe & Sound
Sixteen Plus Mix/Cubes
Vers.0213

Speedi-Beet
Staypower Müsli/Cubes

**

Stud Balancer
Suregrow
*) Lätt/moderat arbete = Ridning upp till medelsvår. Moderat/hårt arbete= medelsvår upp till nationell/
elitnivå. Intensivt arbete = galopp/travhästar i hård träning. **) ej lämpligt för ponnyer (<400 kg).
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Barley Rings
Build-Up Mix/Cubes
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring

Ultimate Balancer
4 Horse EasyMix/Cubes
4 Horse Balancer
*) Lätt/moderat arbete = Ridning upp till medelsvår. Moderat/hårt arbete= medelsvår upp till nationell/
elitnivå. Intensivt arbete = galopp/travhästar i hård träning. **) ej lämpligt för ponnyer (<400 kg).
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