Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Brogaarden Optimal: Trotting Cubes

-Foder till travhästar i moderat/hårt samt intensivt arbete
Även lämpligt till rid och tävlingshästar
Travhästar samt rid och tävlingshästar i hård träning och tävling lever i en
krävande tillvaro. Det ställer stora krav på hästens kondition, styrka, uthållighet
och psyke. Det kräver stora mängder energi och näringsämnen i det dagliga
fodret, om hästens ska kunna leverera önskade prestationer. Trotting Cubes är
ett ekonomiskt pelleterat foder, som är baserat på den senaste kunskapen om
träningsfysiologi och utfodring av prestationshästar.
Innehållet av energi består av en kombination av snabb och långsam energi, som
säkrar den nödvändiga snabbheten samtidigt med att hästens uthållighet ökar.
Ett förhållandevis lågt innehåll av stärkelse reducerar uppsamlingen av mjölksyra
i musklerna. Ett lågt innehåll av stärkelse är dessutom viktigt för ett sunt och
välfungerande tarmsystem. Både mängden och kvalitén av protein levererar byggstenar till
muskeluppbyggning.
Fodret innehåller organiska (bioplex) och oorganiska mineraler, som i kombination ökar upptagningen av
spårämnen. Dessutom innehåller foderblandningen QLC- antioxidanter (Quality Life Care), som är en
enastående blandning av naturliga antioxidanter, utvunnet ur plantor rika på antioxidanter. De är
speciellt anpassade för att arbete i synergi med redan existerande antioxidanter (vitaminer och mineraler),
som finns i alla foderblandningar från Dodson & Horrell. Innehållet av frukt, grönsaker och örter ger fodret en
god smak och främjar matlusten.
Sammansättning:
Vetekli
Värmebehandlad vete
Gräs
Omelasserade sockerbetsfibrer
Sockerrörsmelass
Värmebehandlat korn
Havrekli

Näringsämnen:
Smältbar energi

11,5 MJ/kg
0,87 FE/kg
Torrhalt procent
86 %
Råprotein
12 %
Smältbart råprotein 91,9 g/kg
Råfett
3,5 %
Växttråd
13%
Råaska
8,0 %
Stärkelse
19 %
Socker
7%
Lysin
0,5 %
Kalcium
1,2 %

Sojabönsmjöl
Kalkstenmjöl
Dicalciumfosfat
Salt
Vitamin/mineralblandning
Svarta vinbär
Sojaolja
Grönkål

Fosfor
Magnesium
Salt
Natrium
Kalium
Koppar
Kobolt
Järn
Mangan
Selen
Zink
Jod
Vitamin A

0,6 %
0,2 %
1,2 %
0,5 %
1,0 %
50 mg/kg
0,3 mg/kg
45 mg/kg
113 mg/kg
0,5 mg/kg
172 mg/kg
0,6 mg/kg
17.000 IE/kg

Spenat
Rödbetor
Rosmarin
Nypon
Granatäpplen

Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin K
Biotin
Folinsyra
Pantotensyra
Nikotinsyra
Cholinklorid

1.800 IE/kg
345 mg/kg
13,5 mg/kg
7,0 mg/kg
7,5 mg/kg
0,02 mg/kg
1,1 mg/kg
1 mg/kg
17,5 mg/kg
17 mg/kg
32 mg/kg
692 mg/kg
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
UTFODRINGSVÄGLEDNING
Den rekommenderade mängden bör respekteras, eftersom det förser hästen med nödvändiga vitaminer och
mineraler. Trotting Cubes ska ges tillsammans med hö eller hösilage av bra kvalité i en daglig mängd som
motsvarar minst 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt. Utfodring av hästar är individuellt och bör
anpassas till den enskilda hästen, så att den får optimal utfodring för prestation och hull. Saltsten ska alltid
finnas tillgänglig. Elektrolyter bör ges efter resor eller om hästen svettas mycket. Man kan komplettera med
Hartog/Brogaardens Lucern Mix, Hartog Gras-Mix, Fibre Performance eller Speedi-Beet/Fibre-Beet(Båda ska
uppblötas i vatten!) för att ge extra fibrer och energi i fodergivan.
Förslag till daglig fodergiva (ska fördelas på min. 3 lika måltider):
Hästens
normal
vikt

400 kg

500 kg

600 kg

Lätt/moderat arbete

Moderat/hårt arbete

Intensivt arbete

Trotting Cubes
2 kg/dag
Lucern
0,5-0,75 kg/dag
Hö
min. 6 kg/dag
Salt
1 spsk./dag
Ev olja
1-2 dl/dag

Trotting Cubes
2,4 kg/dag
Lucern
0,5-0,75 kg/dag
Hö
min. 6 kg/dag
Elektrolyter*
60 g/dag
Ev olja
1-3 dl/dag

Trotting Cubes
2,5 kg/dag
Lucern
0,5-1 kg/dag
Hö
min. 8 kg/dag
Salt
1½ spsk./dag
Ev olja
1-3 dl/dag

Trotting Cubes
3 kg/dag
Lucern
0,75-1 kg/dag
Hö
min. 8 kg/dag
Elektrolyter*
70 g/dag
Ev olja
1-3 dl/dag

Trotting Cubes
3 kg/dag
Lucern
0,75-1 kg/dag
Ev. Havre
0,5-1 kg/dag
Hö
min. 6 kg/dag
Elektrolyter*
60 g/dag
Ev olja
1-3 dl/dag
Trotting Cubes 3,75 kg/dag
Lucern
0,75-1,5 kg/dag
Ev. Havre
1-1,5 kg/dag
Hö
min. 8 kg/dag
Elektrolyter*
80 g/dag
Ev olja
1-3 dl/dag
Trotting Cubes 4,25 kg/dag
Lucern
1-1,5 kg/dag
Ev. Havre
1-1,5 kg/dag
Hö
min. 9 kg/dag
Elektrolyter*
100 g/dag
Ev olja
2-4 dl/dag

Trotting Cubes
3 kg/dag Trotting Cubes
3,6 kg/dag
Lucern
0,75-1 kg/dag Lucern
1-1,5 kg/dag
Hö
min. 9 kg/dag Hö
min. 9 kg/dag
Salt
2 spsk./dag Elektrolyter*
90 g/dag
Ev olja
1-3 dl/dag
Ev olja
2-4 dl/dag

1 liter väger ca. 660 g.
*Mängden elektrolyter är baserat på Brogaardens Elektrolytter. Om man använder ett annat märke, ska
mängden justeras. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för att få foderstaten justerad.
Om hästen går ned i vikt av de vägledande utfodringsförslagen, kan mängden lucern och olja ökas eller så
kan man komplettera med Speedi-Beet/Fibre-Beet (båda ska blötas upp i vatten!) och/eller mindre mängd
havre.
Om hästen går upp i vikt av de vägledande foderplanerna, ska mängden lucern, olja och eventuellt havre
reduceras. Om det inte är tillräkligt kan mängden Trotting Cubes reduceras och istället kompletteras med
en vitamin/mineralblandning exempelvis Surelimb/Suregrow. Alternativt kan fodret ändras till Competition
Concentrate.

Förpackning: 15 kg säck (varunummer 39687)
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum
som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

