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Daily Vitamins & Minerals
-Ett koncentrerat vitamin & mineraltillskott till lättfödda 
hästar/ponnyer

Daily Vitamins & Minerals är ett brett kompletteringsfoder med 
vitaminer, mineraler och aminosyror av högkvalité i pellets. 

Om hästen eller ponnyn får mindre än den rekommenderade mäng-
den kraftfoder, kan det vara nödvändigt att komplettera med ett tillskott av Daily Vitamins & Minerals för att 
täcka hästens behov för vitaminer och mineraler. För hästar med tendens till övervikt, kan det vara nödvän-
digt att begränsa den dagliga mängden kraftfoder. Daily Vitamins & Minerals kan i denna situation säkra 
hästen med nödvändiga vitaminer och mineraler, utan att hästen får för många kalorier. 

Under våren/sommaren får hästar/ponnyer på bete ofta deras behov för energi och protein täckt in, men 
inte deras behov för vitaminer/mineraler. Daily Vitamins & Minerals kompenserar då för de bristande 
vitamin/mineralinnehållet. 

Mineralerna koppar, zink, mangan och selen är tillgängliga som organiska och oorganiska mineraler i  
Daily Vitamins & Minerals. Detta ökar den samlade upptagningen och utnyttjandegraden. 

Daily Vitamins & Minerals innehåller också QLC (Quality Life Care), som är en enastående blandning av natur-
liga antioxidanter, utvunnet av växter som är rika på antioxidanter. De är speciellt anpassade för att arbeta 
i synergi med redan existerande antioxidanter (mineraler och vitaminer), som finns i alla foderblandningar 
från Dodson & Horrell. Innehållet av frukt, grönsaker och örter bidrar till att ge fodret en god smak och 
främjar matlusten.

Det kan förekomma skillnader i nedanstående utfodringsvägledningar och vägledningar på hinken. Det 
beror bland annat på skillnader i mängd och näringsinnehåll i grovfodret (hö/hösilage).

Sammansättning:  
Lucern
Dicalciumfosfat
Salt
Mynta

Basilika
Rapsolja
Svarta vinbär
Grönkål
Spenat

Rödbetor
Rosmarin
Oregano
Nypon

Analytiska beståndsdelar:
Smältbar energi 6 MJ/kg
                                               0,45 FE/kg
Råprotein 11 %
Smältbart råprotein 80 g/kg
Råaska 32 %
Råfett 2,5 %
Växttråd 13,5 %
Stärkelse 1,5 %
Socker 4,5 %
Lysin 1,5 %
Methionin 0,9 %
Kalcium 6,5 %

Fosfor 2 %
Magnesium 1,1 %
Salt 4,6 %
Natrium 1,75 %
Koppar 1.075 mg/kg
Kobolt 3 mg/kg
Järn 2.000 mg/kg
Mangan 2.000 mg/kg
Selen 13 mg/kg
Zink 5.000 mg/kg
Jod 12,5 mg/kg
Vitamin A 600.000 IE/kg
Vitamin D3 65.000 IE/kg

Vitamin E 8.500 IE/kg
Vitamin B1 400 mg/kg
Vitamin B2 450 mg/kg
Vitamin B6 250 mg/kg
Vitamin B12 1,5 mg/kg
Vitamin K 110 mg/kg
Biotin 15 mg/kg
Folinsyra 150 mg/kg
Pantotensyra 645 mg/kg
Nikotinsyra 1.750 mg/kg
Cholinklorid 12.000 mg/kg
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
Den rekommenderade mängden Daily Vitamins & Minerals bör efterföljas, eftersom den förser hästen med 
nödvändiga vitaminer och mineraler. Daily Vitamins & Minerals ska ges tillsammans med hö eller hösilage 
av god kvalité i en daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer om 
hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas efter den enskilda hästen, så 
att optimal utfodring för prestation och hull uppnås. Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt 
tillsatt i kraftfodret, vilket beror på arbetsnivån. Elektrolyter bör ges i stället för salt vid hårt arbete, transport, 
eller om hästen svettas mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten. Det kan förekomma skillnader 
mellan nedanstående utfodringsvägledningar och vägledningen på hinken. Det beror bland annat på skil-
lnad i mängd och näringsinnehållet i grovfodret (hö/hösilage).

Förslag till dagligt intag:
Hästens 
normal

vikt

Underhåll/
mycket lätt arbete Lätt arbete Moderat/hårt arbete

200 kg

Daily Vits & Mins          35 g/dag
Lucern               0,1-0,25 kg/dag
Hö/hösilage     min. 3½-4 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Daily Vits & Mins           45 g/dag
Lucern                 0,1-0,25 kg/dag
Hö/hösilage    min. 3½-4 kg/dag
Salt                                  1 tsk./dag

Kontakta Brogaardens  
Foderrådgivning för 

utarbetande av 
utfodringsförslag. 

300 kg

Daily Vits & Mins          55 g/dag
Lucern                  0,1-0,4 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Daily Vits & Mins           65 g/dag
Lucern                 0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
Salt                               ½ msk./dag

Kontakta Brogaardens  
Foderrådgivning för 

utarbetande av 
utfodringsförslag. 

400 kg

Daily Vits & Mins          70 g/dag
Lucern               0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage      min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Daily Vits & Mins           90 g/dag
Lucern               0,25-0,75 kg/dag
Hö/hösilage       min. 7-8 kg/dag
Salt                                1 msk./dag

Kontakta Brogaardens  
Foderrådgivning för 

utarbetande av 
utfodringsförslag. 

500 kg

Daily Vits & Mins          90 g/dag
Lucern             0,25-0,75 kg/dag
Hö/hösilage   min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Daily Vits & Mins         110 g/dag
Lucern                 0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage     min. 9-10 kg/dag
Salt                            1½ msk./dag

Kontakta Brogaardens  
Foderrådgivning för 

utarbetande av 
utfodringsförslag. 

600 kg

Daily Vits & Mins       110 g/dag
Lucern               0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Daily Vits & Mins        130  g/dag
Lucern                       0,5-1 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
Salt                                2 msk./dag

Kontakta Brogaardens  
Foderrådgivning för 

utarbetande av 
utfodringsförslag. 

1 mått (100 ml)=75 g

Till hästar i växt, avelston i slutet av dräktigheten (de sista 3 månaderna) eller vid laktation rekommenderas 
Suregrow i stället för Daily Vitamins & Minerals. Alternativt kan Brogaardens Foderrådgivning kontaktas för 
utarbetande av individuell foderstat. Daily Vitamins & Minerals bör ges tillsammans med hö eller hösilage av 
bra kvalité, till en mängd som motsvarar 1,75- 2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen 
inte blir för tjock.

Hållbarhet: 18 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det 
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på hinken/säcken. Bevaras otillgängligt för 
barn.
Kan fås i: 2 kg hink
Användande/godkännelse:
Kategoriserat som mineralfoder, innehåller inga ämnen som är förbjudna av The British Jockey Club och F.E.I.
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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