HorsePro Elite
Tilskudsfoder til heste
Analytiske bestanddele:
23,0 % Råprotein
8,7 % Råfedt
11,2 % Træstof
20,0 % Råaske
4,00 % Calcium
1,26 % Fosfor
1,50 % Natrium
0,26 % Magnesium

Tilsætningsstoffer, tilsat pr kg:

Næringsstofprofil
FE
Ford råprotein, %
Ford cellevægge, %
Stivelse %
Sukker %

Pr. Kg
0,86
18,9
21,3
1,9
7,0

Sammensætning:
Sojaskråfoder, Solsikkeskråfoder, afskallet;
Lucernegrønpiller; Calciumcarbonat, kridt; Sojaskaller;
Hørfrø; Maltpiller; Fedtsyredestillater fra fysisk
raffinering, palme; Tørrede roesnitter; Produkt af
gærceller; Natriumklorid, fodersalt; Monocalciumfosfat;
Roemelasse; Vit-Forblanding; Produkter fra forarbejdning
af urter; Agrimos

Ernæringsmæssige:
48300 i.e A-vitamin (3a672a)
7875 i.e. D3-vitamin (3a671)
738 i.e. E-Vit 3a700 all-rac-alfa-tokoferylacetat
263 mg E-vitamin/RRR-alfa-tokoferyl-acetat (3a700)
56,0 mg B1- Vitamin (3a821)
22,8 mg B2- Vitamin
16,6 mg B6- Vitamin (3a831)
0,23 mg B12- Vitamin
40 mg Ca-D-Pantotensyre (3a841)
79 mg Niacinamid (3a315)
3,3 mg Biotin (3a880)
350 mg Chlorinchlorid (3a890)
21,0 mg Folinsyre (3a316)
7,5 mg K3- Vitamin (3a711)
175 mg Fe, jern-II-sulfat (3b103)
71 mg Cu, kobber-II-sulfat (3b405)
71 mg Cu, kobberchelat glycinhydrat (3b413)
306 mg Mn, manganoxid (3b502)
219 mg Zn, zinkoxid (3b603)
219 mg Zn, glycinchelat (3b607)
4,38 mg I, calciumjodat anhydrat (3b202)
0,72 mg Co, cobolt-(II)-carbonat (3b304)
0,88 mg Se, natriumselenit (3b801)
0,88 mg Se, selenium yeast (3b8.12)

Produktbeskrivelse:
Vores helt klare bestseller pga. sin alsidighed, kvalitet og økonomi. HorsePro Elite er et højkoncentreret pillefoder helt uden korn
og derfor med et usædvanligt lavt stivelses-indhold på blot 1,9%. Den høje koncentration af kvalitetsprotein, vitaminer og
mineraler gør at hestens behov for disse næringsstoffer bliver dækket ind ved en meget lille daglig mængde.
Foderet blev i sin tid udviklet til avlshopper og ungheste i vækst for at dække disses behov for godt fordøjeligt kvalitetsprotein,
vitaminer og mineraler, men den har også vist sig at være særdeles populær til sportsheste, i kombination med vores Fiber/Fiber
Plus. Pga. den lille dagsration og det ekstremt lave sukker/stivelses-indhold fungerer den også godt til nøjsomme typer og
heste/ponyer der ikke tåler sukker og stivelse særlig godt.
HorsePro Elite smager naturligt og godt af urter, da den er tilsat en unik blanding af botaniske elementer: Rosmarin, bukkehorn,
mynte, brændenælde samt drue- og olivenkvas. Er højt indhold af hørfrø og ølgær er med til at understøtte en sund pels. Som
kronen på værket er Elite tilsat det anerkendte produkt Agrimos®, der bidrager positivt til et sundt tarmmiljø. Agrimos® hjælper
med at fjerne uønskede bakterier fra hestens tarm. Derudover bevirker den, at hoppen får en øget mængde antistoffer i sin råmælk.
Dette betyder, at føllet får hjælp til sit immunforsvar, når den har allermest brug for det – som nyfødt! – Du er faktisk med til at
give dit føl den bedste start på livet, når du vælger HorsePro Elite til din hoppe.
Fodringsvejledning:
Foderblandinger fra HorsePro skal altid anvendes med grovfoder (hø eller wrap) af god kvalitet.
Vi anbefaler minimum 1,75 kg grovfoder pr 100 kg hest, gerne mere hvis hesten ikke bliver overvægtig. De nedenstående
fodermængder er vejledende og man bør altid se på sin hest og vurdere fodermængden ud fra dette. Husk altid fri adgang til
saltsten.
Ungheste og avlshopper:
Større mængder korn til heste i vækst frarådes, så hvis der er behov for mere huld, kan HorsePro Elite suppleres med HorsePro
Fiber. Plage fodres efter forventet fuldvoksen vægt jf. nedenstående skema. Inden fravænning anbefales det at give føllet en
mængde svarende til halvdelen eller op til den hele mængde der anbefales ved 6 mdr. Således er føllet tilvænnet foderet når det
fravænnes. Avlshopper og plage suppleres med Fiber efter behov/huld (Fiber kan udfodres tørt op til 100 g pr 100 kg hest – ved
større mængder opblødt).

Fremstiller: Nordsjællands Andels Grovarer a.m.b.a – Reg nr. α – 208- R756040

Dette produktblad er udleveret på kundens anmodning. Produktbladet er kun gyldigt den dag det er udleveret.

