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Fibre Performance   
- En toppkvalitativ fiberblandning med tillsatta örter

Fibre Performance är en fiberblandning med moderat energi och protein-
innehåll, som har tillsatts aptitliga örter. Fibre Performance består av bl.a. 
hackad lusern och hackat gräs samt värmebehandlade spannmålssorter. 

Fibre Performance är optimerat så det kan användas som det enda komplet-
teringsfodret, men det kan också användas i mindre mängder som komple-
ment till hästens normala utfodring. Fibre Performance kan med fördel helt 
eller delvist ersätta spannmålsmängden, så den totala fodermängden får ett 
minskat spannmålsinnehåll (stärkelse). Genom att minska mängden spann-
mål och i stället utfodra med Fibre Performance kan hästens uthållighet och 
prestation förbättras. 

Mineralinnehållet i Fibre Performance är baserat på organiska (bioplex) och 
oorganiska mineraler som tillsammans ökar upptagning av spårämnen. Till-
satsen av olika örter gör Fibre Performance till ett välsmakande foder, vilket gör det lämpligt till hästar med 
nedsatt aptit. 

Fibre Performance innehåller bl.a. dessa örter: 
•   Vitlök – gynnar matsmältning och luftvägar
•   Mynta – stimulerar aptiten och motverkar nervositet
•   Merjram, oregano och timjan gynnar matsmältning och luftvägar

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).

Sammansättning:
Lusern
Värmebehandlat korn
Havrekli
Sockerrörsmelass
Vetekli
Värmebehandlat majs
Värmebehandlat vete
Skalad solrosfrömjöl

Hackat gräs
Värmebehandlade ärtor
Skalad sojamjöl
Linfrö
Rapsolja
Linfröexpeller
Kalciumkarbonat
Omelasserade sockerbetsfibrer
Mynta 

Monokalciumfosfat
Salt
Granulerad vitlök 
Magnesiumoxid
Merian 
Oregano 
Timjan 

Analytiska ingredienser:
Lättsmält energi       11,2 MJ/kg
                                  0,85 FE/kg
Torrsubstans                     88 %
Råprotein                              13 %
Smältbart råprotein 101 g/kg
Råfett                                      4 %
Råaska 7 %
Växttråd                                15 %
Stärkelse 18 %

Socker 8 %
Lysin 0,65 %
Methionin 0,21 %
Kalcium 1 %
Fosfor 0,45 %
Magnesium 0,3 %
Natrium 0,2 %
Klorid 0,55 %
Kalium 1,1 %
Koppar 40 mg/kg

Kobolt 0,2 mg/kg
Järn 160 mg/kg
Mangan 110 mg/kg
Selen  0,4 mg/kg
Zink 150 mg/kg
Vitamin A 12.700 IE/kg
Vitamin D3 1.530 IE/kg
Vitamin E 340 mg/kg
Biotin 1,5 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
Fibre Performance kan användas som det enda kompletteringsfodret, men kan också användas i mindre 
mängder som komplement till hästens normala utfodring, då man blandar det i fodret i stället för spannmål. 
Fibre Performance ska användas tillsammans med hö eller hösilage av god kvalitet 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 individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så den får optimal utfodring i förhållande till 
prestation och hull. 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 svet-
tas mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten. Man kan komplettera med Speedi-Beet/KwikBeet/
Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!) för att ge extra fibrer och energi i foderransonen.

Förslag till daglig fodergiva (ska fördelas på min. 3 lika måltider):
Hästens 
normal 

vikt
Underhåll/mycket lätt arb. Lätt/moderat arbete Moderat/hårt arbete

300 kg

Fibre Performance        1,75 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Fibre Performance              2 kg/dag
Hö/hösilage       min. 5-6 kg/dag
Salt                                 ½ msk/dag

Fibre Performance         2,75 kg/dag
Hö/hösilage        min. 5-6 kg/dag
Elektrolyter*                     50 g/dag

400 kg

Fibre Performance        2,25 kg/dag
Hö/hösilage      min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Fibre Performance        2,75 kg/dag
Hö/hösilage       min. 7-8 kg/dag
Salt                                  1 msk/dag

Fibre Performance            3,5 kg/dag
Hö/hösilage        min. 7-8 kg/dag
Elektrolyter*                     60 g/dag

500 kg

Fibre Performance              3 kg/dag
Hö/hösilage    min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Fibre Performance           3,5 kg/dag
Hö/hösilage       min. 9-10 kg/dag
Salt                               1½ msk/dag

Fibre Performance            4,5 kg/dag
Hö/hösilage       min. 9-10 kg/dag
Elektrolyter*                     80 g/dag

600 kg

Fibre Performance          3,5 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Fibre Performance              4 kg/dag
Hö/hösilage    min. 11-12 kg/dag
Salt                                  2 msk/dag

Fibre Performance         5,25 kg/dag
Hö/hösilage     min. 11-12 kg/dag
Elektrolyter*                     90 g/dag

1 liter Fibre Performance väger ca 170 g.

*Mängden elektrolyter är baserad på Brogaardens Elektrolyter. Om man använder ett annat märke ska 
mängden justeras. Kontakta Brogaardens Foderrådgiving för att ändra foderplanen. 
Om hästen går ner i vikt av de vägledande utfodringsförslagen, kan man öka mängden olja eller man kan 
komplettera med Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!). 
Om din häst går upp i vikt av de vägledande utfodringsplanerna ska mängden olja minskas. Om detta inte 
räcker kan man minska mängden Fibre Performance och i stället komplettera med en vitamin/mineralbland-
ning, t.ex. Performance Vit & Mins/Suregrow. Som alternativ kan man ändra fodret till Staypower Müsli/ 
Performance Concentrate. Om det inte är tillräckligt för att hästen ska gå ner i vikt, kan grovfodermängden 
reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Fibre Performance kan också användas i mindre mängder som komplement till hästens normala utfodring i 
nedanstående mängder (daglig mängd):  

Hästens normalvikt: 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/mycket lätt arb. 0,25 kg 0,25 - 0,5 kg 0,5 - 0,75 kg 0,75 - 1 kg
Lätt/moderat arb. 0,25 - 0,5 kg 0,5 - 0,75 kg 0,75 - 1 kg 1 - 1,25 kg
Moderat/hårt arb. 0,25 - 0,75 kg 0,5 - 1 kg 1 - 1,25 kg 1 - 1,5 kg

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum 
som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.
Förpackning: 20 kg säck, Foderkategori: Kompletteringsfoder
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