HorsePro Compete
Kraftfoder til heste
Næringsstofprofil:
Analytiske bestanddele:
16,4 %
Råprotein
9,7 %
Råfedt
18,0 %
Træstof
13,7 %
Råaske
1,89 %
Calcium
0,80 %
Fosfor
1,25 %
Natrium
0,36 %
Magnesium

Pr. FE
FE

Pr. Kg
0,93

Ford råprotein, gram

138

128

Ford cellevægge, gram

358

334

Stivelse gram

38

35

Sukker gram

57

53

Fedtsyrer gram

88

82

Sammensætning:
Tilsætningsstoffer, tilsat pr kg:
Ernæringsmæssige:
22080 i.e. A-vitamin (3a672a)
3600 i.e. D3-vitamin (3a671)
472 i.e. E-Vit 3a700 all-rac-alfa-tokoferylacetat
25,6 mg B1- Vitamin
20,8 mg B2- Vitamin
15,2 mg B6- Vitamin
0,21 mg B12- Vitamin
37
mg D- Pantotensyre
72
mg Nicotinsyre
1,5 mg Biotin
320 mg Chlorinchlorid
19,2 mg Folinsyre
6,9 mg K3- Vitamin
160 mg Fe, jern-II-sulfat (3b103)
32
mg Cu, kobber-II-sulfat pent. (3b405)
32
mg Cu, kobberchelat glycin (3bE4)
140 mg Mn, manganoxid (3b502)
100 mg Zn, zinkoxid (3b603)
100 mg Zn, zinkglycinchelat hydrat (3b607)
2,00 mg I, calciumjodat anhydrat (3b202)
0,33 mg Co, cobolt-II-carbonat (3b304)
0,40 mg Se, natriumselenit (3b801)
0,40 mg Se, se-meth NCYC R397 (3b8.11)

Sojaskaller (33,00%); Sojaskråfoder (12,30%);
Hvedeklid (12,00%); Lucer-negrønpiller
(9,20%); Fedtsyredestillater fra fysisk
raffinering, palme (5,76%); Hørfrø (5,60%);
Solsikkeskråfoder, afskallet (5,28%); Produkt af
gærceller (3,40%); Natriumklorid, fodersalt
(3,20%); Calciumcarbonat, kridt (2,75%);
Roemelasse (2,70%); Mono-calciumfosfat
(1,80%); Tørrede roesnitter (1,60%); VitForblanding (0,80%); Produkter fra
forarbejdning af urter (0,30%); Magne-siumoxyd
(0,25%); Solvita E25000 (0,06%);

Beskrivelse:
HorsePro Compete er et kraftfoder til sportshesten i konkurrencetræning.
Denne pelleterede blanding har et usædvanligt lavt indhold af stivelse på kun 3,5%, til gengæld er
blandingen fyldt med gode fiberkilder som sojaskaller, hvedeklid, lucernegrønpiller og roefibre. Sammen
med tilsætning af olie, giver fibrene hesten den energi den har behov for.
Foderet er desuden rigt på gode proteinkilder, med et højt indhold af essentielle aminosyrer, for optimal
vedligeholdelse af muskelmasse.
Det er et pelleteret foder, der egner sig godt til levering i silo og i foderautomater.
HorsePro Compete er desuden tilsat en blanding af botaniske elementer: Rosmarin, bukkehorn, mynte,
brændenælde samt presserester fra druer og oliven.
Hesten vil yde sit bedste ved at blive tildelt den anbefalede mængdebaseret på vægt og ydelse. Denne
mængde vil derudover dække hestens behov for vitaminer og mineraler.

Fodringsvejledning:
Foderblandinger fra HorsePro skal altid anvendes sammen med grovfoder (hø eller wrap) af god kvalitet.
Vi anbefaler min. 1,75 kg grovfoder pr 100 kg hest for at hestens sundhed og fordøjelse tilgodeses. De
nedenstående mængder vil dække hesten ind med nødvendige vitaminer og mineraler. Mængderne er dog
vejledende og man bør altid se på sin hest og justere ind efter den enkelte hests behov.

Vægt

Let arbejde

Moderat arbejde

Hårdt arbejde

200

0,7 kg
4 kg wrap

1,2 kg
4 kg wrap

1,7 kg
4 kg wrap

300

1 kg
6 kg wrap

1,4 kg
6 kg wrap

1,8 kg
7 kg wrap

400

1,4 kg
7 kg wrap

1,8 kg
7 kg wrap

2,2 kg
9 kg wrap

500

1,7 kg
9 kg wrap

2,1 kg
9 kg wrap

2,6 kg
10 kg wrap

600

2,1 kg
10 kg wrap

2,5 kg
10 kg wrap

2,9 kg
12 kg wrap

700

2,4 kg
12 kg wrap

2,8 kg
12 kg wrap

3,2 kg
14 kg wrap

Spørgsmål til ovenstående, kontakt os gerne telefonisk eller på mailadresse: horsepro@nag.dk

