
Optimal trivsel 
vid optimal utfodring

© Brogaardens Fodringsrådgivning • Tlf :  45 76 58 70/39 65 18 80 • www.brogaarden.eu

Brogaarden Lucernpellets
-Lucernprodukt  utan melass av högsta kvalitet
Brogaarden Lucernpellets är en  lucernprodukt som kompletterar det 
dagliga grovfodret med extra protein och fibrer. Passar hästar som 
behöver extra protein i den dagliga utfodringen. Brogaarden Lucern- 
pellets har ett högt innehåll av smältbara fibrer, vilket bidrar till god 
matsmältning och kan bidra med större mångfald till hästens 
utfodring.

Lucern är en populär baljväxt som med sin goda aminosyraprofil 
bidrar med viktiga byggstenar för underhåll av muskler och 
muskeluppbyggnad.

Dessutom har lucern ett högt innehåll av kalcium och lämpar sig 
därför för dräktiga och digivande ston och växande unghästar.

Eftersom Brogaarden Lucernpellets har en hög fiberhalt har de också en hög uppsugningsförmåga. 
Därför rekommenderar vi att blötlägga Brogaardn Lucernpellets i vatten före utfodring.

Sammansättning: 
Pelleterad lucern

        5,3 MJ/kg
   0,4 FE/kg
  4,7 Mj/kg

91,5 %

Smältbar energi       

Omsättbar energi 
Torrsubstans
 Råprotein 
Smältbart råprotein 

 13,7 %
     106 g/kg

Råfett 1,52 %
Råaska 8,7 %
Växttråd    29 %

Stärkelse 1,35 %
Socker 6,38 %

Kalcium 1,2 %

Fosfor 0,26 %
Kalium 2,1 %
Magnesium 0,21 % 
Natrium 0,05 %

*Brogaarden Lucernpellets är en naturprodukt, därför kan innehållet kan variera beroende på väder- 
och jordbruksförhållanden m.m. Som en del av vår kvalitetssäkring är den regelbundet analyserad för att
kunna ge den bästa informationen om innehållet

Analytiska beståndsdelar*:
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UTFODRINGSVÄGLEDNING

Förslag till daglig fodergiva:
Hästens 

normalvikt 
Underhåll /mycket lätt 

arbete
Lätt/ måttligt arbete Måttligt/ hårt arbete

200 kg 0,2-0,4 kg 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg
300 kg 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,25-0,75 kg
400 kg 0,5-0,75 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg
500 kg 0,5-1 kg 0,5-1,25 kg 0,75-1,5 kg
600 kg 0,75-1,25 kg 0,75-1,5 kg 1-1,5 kg

Brogaarden Lucernpellets bör ingå i en foderstatsberäkning i de fall det övriga grovfodret hästen får inte 
innehåller tillräckligt med protein. Här justeras fodermängden.

Brogaarden Lucernpellets kan ersätta betpellets, spannmål, kli eller komplettera grovfoder (hö/hösilage). 
Brogaarden Lucernpellets ska ges tillsammans med ett tillskottsfoder eller en vitamin- och mineralblandning, 
t.ex. Brogaarden vitamins & minerals.

Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så att optimal utfodring för 
prestation och allmän hälsa uppnås. Foderransonen bör innehålla hö eller hösilage av bra kvalitet i en mängd 
som motsvarar 1,75-2 kg hö/wrap per 100 kg kroppsvikt - gärna mer om hästen inte blir överviktig. Om hästen 
blir för tjock med rekommenderad mängd grovfoder (hö/hösilage) kan mängden av grovfoder minskas till 1,5 
kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas före det datum 
som anges tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 20 kg säck (varunummer: 59198)
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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