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Fibre Fusion
--toppkvalitativ fiberblandning

Fibre Fusion är en fiberblandning med ett högt energi- och proteininnehåll, och 
är lämpligt till de flesta hästar. Fiberblandningen består av en unik blandning av 
esparsett, lusern och hackat gräs för att uppnå en god smak och för att under-
stödja tuggfunktionen samtidigt som hästen får lättsmälta fibrer. Därutöver 
innehåller Fibre Fusion grönskördad havreplanta (havrestrå + omoget ax) samt 
grönskördad majsplanta (majsplanta + omoget majskorn), som båda är bra käl-
lor till lättsmälta fibrer. Då fodret har ett lågt innehåll av socker/stärkelse är det 
även lämpligt till stressade eller heta hästar. 

Fibre Fusion är en bra källa till protein och viktiga byggstenar till muskulaturen. 
Samtidigt har fodret ett naturligt högt kaloriinnehåll och är därmed lämpligt till 
hästar som har behov av extra kalorier och som ska bygga upp muskulaturen.

Utöver olika lättsmälta fibrer innehåller fodret bl.a. Actisaf Jästkultur, som understödjer fibernedbrytningen 
och bidrar till en bra balans i grovtarmen. 

Fodret har inte tillsatts vitaminer/mineraler och ska därför kompletteras med ett kraftfoder innehållande 
vitaminer och mineraler eller en vitamin/mineralblandning.

Fibre Fusion är bl.a. lämpligt till:
• Prestationshästar, samt som ersättning för hö på tävlingsplatsen
• Föl och unghästar
• Hästar i boxvila
• Avelshästar som har ett ökat behov av energi och protein
• Överdrivet pigga hästar (genom att reducera stärkelseinnehållet)

Sammansättning:  
Lusern
Esparsett
Hackat gräs
Havre
Hel havreplanta

Rapsolja
Havrekli
Omelasserade sockerbetsfibrer
Majs
Gräs
Sockerrörsmelass

Natriumbikarbonat
Monokalciumfosfat
Mannan Oligosaccharid (MOS)
ActiSaf Jästkultur

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi           11,5 MJ/kg
                                 0,87 FE/kg
Torrsubstans                     90 %
Råprotein                                11,5 %
Smältbart råprotein 78 g/kg

Råfett                                 8 %
Råaska                                   7 %
Växttråd                             21 %
Lysin                                    0,54 %
Methionin                                 0,14 % 
Stärkelse                                 6,5 %

Socker                                          4,5 %
Kalcium                              1,15 %
Fosfor                                 0,25 %
Magnesium                                0,1 %
Natrium                                        0,2 %
Klorid                                         0,34 %
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UTFODRINGSVÄGLEDNING

Förslag till dagligt intag:
Hästens normala vikt 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/ 
mycket lätt arbete 0,2-0,4 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg

Lätt/moderat arbete 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1,25 kg 0,75-1,5 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

Fibre Fusion kan ersätta betfibrer, spannmål och kli, eller komplettera grovfodret (hö/hösilage). Fibre Fusion 
ska ges tillsammans med ett kraftfoder innehållande mineraler och vitaminer eller en vitamin/mineralbland-
ning. 

Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas efter den enskilda hästen, så att optimal utfodring i 
förhållande till prestation och generellt välmående uppnås. Foderstaten bör innehålla bra kvalitetshö eller 
-hösilage i en daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt – gärna mer om inte 
hästen blir för tjock. Om hästen blir för tjock med den rekommenderade mängden grovfoder (hö/hösilage), 
så kan mängden grovfoder reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt per dag.

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

Förpackning: 16 kg säck, Foderkategori: Kompletteringsfoder
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