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Fibergy 
-  En toppkvalitativ fiberblandning

Fibergy är utvecklat till lättfödda hästar/ponnyer. Fibergy har ett mycket lågt  
innehåll av stärkelse (ca. 1,5 %) och socker (ca. 6 %). Fibergy är en fiberbland-
ning som består av lucern och snittad halm av god kvalité.  Blandningen inne-
håller även mynta, som ger en god smak och ökar aptiten.

Detta foder har inte tillsatts mineraler/vitaminer och ska därför 
kompletteras med ett kompletteringsfoder eller en vitamin/
mineralblandning.

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

UTFODRINGSVÄGLEDNING
Fibergy ska ges tillsammans med ett kompletteringsfoder eller en vitamin/mineralblandning. Utfodring av 
hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så att den uppnår optimal utfodring för  
prestation och hull. Fodergivan bör innehålla hö/hösilage av bra kvalité i en mängd som motsvarar 1,75-2 kg 
hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. 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, tävling eller om hästen svettas mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten.

Förslag till daglig fodergiva:

Hästens normal vikt 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/lätt arbete       0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg
Moderat/hårt arbete       0,25-0,5 kg 0,25-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,5 kg 1-1,5 kg

1 liter väger Fibergy ca. 120 g.

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum 
som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.
Förpackning: 90 liter (ca. 20 kg säck) (varunummer 34231)
Foderkategori: Kompletteringsfoder

Sammansättning:  
Snittad halm
Lusern 

Sockerrörsmelass
Rapsolja 
Mynta (2 %)

Kalciumkarbonat
Salt
Dikalciumfosfat

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi        9,0 MJ/kg
                                 0,68 FE/ kg
Torrsubstans                     90 %
Råprotein                                8 %
Smältbart råprotein 43 g/kg
Råfett                                 5 %
Råaska                                   9 %

Växttråd                              27 %
Lysin                                    0,25 % 
Stärkelse                                 1,5 %
Socker 7,5 %
Kalcium                              1,35 %
Fosfor                                 0,2 %
Magnesium                          0,15 %
Natrium                                   0,5 %

Kalium                                 1,6 %
Koppar                         5 mg/kg
Järn                              185 mg/kg
Mangan                     31 mg/kg
Zink                            11 mg/kg
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