
© BROGAARDEN® • Tel: 040-876 13 • kundservice@brogaarden.eu • www.brogaarden.eu

Brogaarden Mash
- Ett smakligt tillskott till den dagliga fodergivan 

Det består av värmebehandlat spannmål, grönsaker och örter och pas-
sar särskilt bra till tävlingshästar, hästar i hårt arbete samt kräsna hästar 
eller hästar med dålig aptit. Brogaarden Mash innehåller lättillgängliga 
näringsämnen, därinunder socker och stärkelse, som gör fodret lämpligt 
till att hålla energidepåerna uppe i samband med träning och hårt arbete.

Brogaardens Mash kan därför med fördel ges efter hårda prestationer eller 
till tävling och lämpar sig extra bra till de tävlingstillfällen som går över flera 
dagar, eller till distanslopp som ett mellanmål i pauserna. Fodret är havre-
fritt för att undvika onödig stress och nervositet hos hästar med hetsiga 
tendenser. Dessutom är det tillsatt örter som gör mashen särskilt smakrik, 
vilket gör att fodret med fördel kan blandas med det övriga fodret för att 
öka aptiten.

Brogaardens Mash kan både ges i torr form eller uppblött i kallt eller ljummet vatten för att öka hästens vat-
tenintag, vilket är användbar i många olika situationer. Brogaardens Mash kan användas antingen som ett litet 
mellanmål eller som en del av den dagliga fodergivan.

Denna mash är ett tillskott och kan inte ersätta hästens vanliga foder.

Sammensättning:  
Vetekli
Kornflingor
Majsflingor
Linfrö
Sockerrörsmelass
Lusern
Morotflingor

Förklistrat vete
Förklistrat korn
Förklistrat majs
Linfröolja
Salt
Torkad cikoriapressmassa
Kalciumkarbonat
Rapsolja

Vitlök
Purjolök
Selleri
Timjan
Rosmarin
Eukalyptus
Brännässla

Analytiska ingredienser:  
Smältbar energi         11,9 MJ/kg
                                    0,9 FE/kg
Torrsubstans 88 %
Råprotein  11,5 %
Smältbart råprotein 87 g/kg
Råfett  7,5 %
Råaska                                  7,6 %
Växttråd  6,2 %
Stärkelse  29 %

Socker  6 %
Lysin  0,4 %
Kalcium  0,87 %
Fosfor  0,61 %
Magnesium  0,37 % 
Natrium  0,63 %
Kalium  0,9 %
Koppar  32 mg/kg
Järn  223 mg/kg
Mangan  146 mg/kg

Selen  0,6 mg/kg 
Zink  134 mg/kg
Jod  0,5 mg/kg 
Vitamin A  12.500 IE/kg 
Vitamin D3  1.500 IE/kg 
Vitamin E  150 mg/kg
Biotin  0,15 mg/kg

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt 
förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.
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UTFODRINGSVÄGLEDNING

Brogaardens Mash är avsett till att blandas med fodret (torrt eller uppblött i vatten), som komplettering till 
det övriga fodret.

Förslag till daglig giva

Hästens normala vikt 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/lätt arbete 100-200 g 100-300 g 200-400 g 200-500 g
Medel/hårt arbete 100-300 g 100-400 g 200-600 g 200-750 g

Brogaardens Mash ska ges tillsammans med ett kraftfoder eller en vitamin- och mineralblandning. 

Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas efter den enskilda hästen, på så vis att den optimala fo- 
derstaten för prestation och generellt välmående uppnås. Foderstaten bör innehålla hö eller hösilage av bra 
kvalitet och i en mängd som svarar till 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt - gärna mera så länge inte 
hästen blir för tjock. Blir hästen för tjock av den rekommenderade mängden grovfoder (hö/hösilage) så kan 
mängden grovfoder reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Hållbarhet: 6 måneder från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum 
som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken. 

Förpackning: 12 kg säck (varunummer 42146)
Foderkategori: Tillskottsfoder
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