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Hartog Comfort
- En fiberblandning av högsta kvalitet

Hartog Comfort är ett heltäckande fiberbaserat foder som kan användas som enda kom-
plement till hästens grovfoder. Med ett högt innehåll av vitaminer och mineraler kan den 
dagliga dosen hållas låg, men hästen är fortfarande försedd med alla vitaminer och mi-
neraler som den på daglig basis behöver.

Den låga givan, tillsammans med lågt kaloriinnehåll, gör fodret idealiskt för hästar som 
lätt blir för tjocka, men fortfarande behöver näringsämnen för muskelsättning, uthål-
lighet under prestanda, överskott och allmänt välbefinnande. Protein och aminosyrorna 
för muskler kommer från ärter och lupiner, som av naturen har ett högt innehåll av god 
kvalitet. Hartog Comfort har ett mycket lågt innehåll av stärkelse (1%) och är därmed per-
fekt för lättfödda och/eller känsliga hästar och ponnyer. Hartog Comfort innehåller heller 
ingen melass för att passa denna grupp av hästar också. Innehållet av socker är naturligt, 
och kommer från ingredienser som gräs, hö och gräspellets och ligger på 10%. Hartog Comfort kan också användas 
till heta eller nervösa hästar, som behöver foder utan spannmål och stärkelse, med en stabilare och långsammare 
absorption av energi. Hästen får energi från de många olika typerna av fiber, vilket ger en god mångfald för mats-
mältningen, vilket främjar en god tarmhälsa. Detta har en positiv effekt på hästens immunförsvar och hälsa.

De många olika fibrerna ger också god smak och mättnad. Dessutom innehåller fodret linfrö, vilket bidrar till fiber-
delen och samtidigt levererar omega 3 – fettsyror av hög kvalitet för optimal muskelfunktion som stödjer en frisk 
hud, men också glänsande päls. Biotin är också hög, vilket är fördelaktigt för man, päls och för hovar.

Dessa noggrant utvalda ingredienser ger en naturlig och korrekt tillförsel av väsentliga näringsämnen.

Det är inte tänkt att blötläggas i vatten, men det kan blandas i blött foder till exempel till gamla hästar.

Analytiska ingredienser:
Lättsmält energi       9,5 MJ/kg
                                 0,72 FE/kg

Råprotein   12 %
Smältbart råprotein  9,5 %
Råfett  3 %
Växttråd 21 %
Råaska 14 %
Socker 10 %  
Stärkelse                                                1% 
Kalcium  1,36 %

Fosfor  0,59 %
Magnesium  0,6 %                         
Natrium      0,38 %              
Kalium                     1,71 %
Kobolt                         0,11 mg/kg
Koppar                         111 mg/kg
Zink                            401 mg/kg
Järn                            366 mg/kg
Mangan                    74 mg/kg
Jod                            0,6 mg/kg
Selen                            1,2 mg/kg
Vitamin A               20.000 IE/kg

Vitamin D3                4000 IE/kg
Vitamin E                 1500 mg/kg
Vitamin B1               40 mg/kg
Vitamin B2                40 mg/kg
Vitamin B6                 18 mg/kg
Vitamin B12                 0,08 mg/kg
Biotin                     20 mg/kg
Folinsyra                       50 mg/kg
Pantotensyra               27 mg/kg
Nikotinsyra                   60 mg/kg
Cholinklorid             600 mg/kg

Sammansättning:  
Torkat gräs
Hö
gräspellets
Glycerin

Linfrö
Kalciumkarbonat
Monocalciumfosfat
Ärtflingor

Lupinflingor
Magnesiumoxid
Torkade morötter
Salt
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Fodringsvägledning
Den rekommenderade mängden Hartog Comfort bör följas, eftersom den förser hästen med nödvändiga vitami-
ner och mineraler. Hartog Comfort skall fodras tillsammans med hö/hösilage av god kvalitet i en daglig mängd 
motsvarande 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt - helst mer om hästen inte blir för tjock. Utfodring 
av hästar är individuell och bör anpassas till den enskilda hästen så att optimal utfodring för prestanda samt 
tillräcklig fodernivå uppnås. Saltsten ska alltid finnas tillgänglig. 
 

Hästens 
normala 

vikt

Underhåll/
Mycket lätt arbete Lätt/ moderat arbete Moderat/ hårt arbete

200 kg
Hartog Comfort       0,35 kg/dag
Hö/hösilage    min. 3½-4 kg/dag 
+ Tillgång til saltsten

Hartog Comfort         0,6 kg/dag
Hö/hösilage    min. 3½-4 kg/dag
Salt                                 1 tsk./dag

Hartog Comfort         0,9 kg/dag
Hö/hösilage           min. 6 kg/dag
Elektrolyter*                30 g/dag

300 kg
Hartog Comfort         0,5 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång til saltsten

Hartog Comfort        0,8 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
Salt                              ½ spsk/dag

Hartog Comfort         1,2 kg/dag
Hö/hösilage           min. 6 kg/dag
Elektrolyter*                50 g/dag

400 kg
Hartog Comfort         0,7 kg/dag
Hö/hösilage  min.     7-8 kg/dag
+ Tillgång til saltsten

Hartog Comfort            1 kg/dag
Hö/hösilage  min.     7-8 kg/dag
Salt                               1 spsk/dag

Hartog Comfort         1,4 kg/dag
Hö/hösilage           min. 8 kg/dag
Elektrolyter*                70 g/dag

500 kg
Hartog Comfort          0,9 kg/dag
Hö/hösilage    min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång til saltsten

Hartog Comfort         1,2 kg/dag
Hö/hösilage    min. 9-10 kg/dag
Salt                            1½ spsk/dag

Hartog Comfort       1  ,6 kg/dag
Hö/hösilage        min. 10 kg/dag
Elektrolyter*                90 g/dag

600 kg
Hartog Comfort             1 kg/dag
Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag
+ Tillgång til saltsten

Hartog Comfort         1,5 kg/dag
Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag
Salt                               2 spsk/dag

Hartog Comfort        1,9 kg/dag
Hö/hösilage        min. 12 kg/dag
Elektrolyter*             100 g/dag

*Mängden elektrolyter är baserad på Brogaardens elektrolyter. Om ett annat märke används så skall mängden 
justeras. Kontakta Brogaardens foderrådgivning för att justera foderstaten.

Om din häst lägger på sig av de vägledande utfodringsförslagen kan mängden Hartog Comfort minskas och istället 
kompletteras med en vitamin- och mineralblandning. Om detta inte räcker för att hästen gradvis ska gå ner i vikt 
kan mängden grovfoder minskas till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Om hästen går ner i vikt på de vägledande utfodringsförslagen kan mängden hö/hösilage ökas eller utfodrings-
förslaget kan kompletteras med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Lucerne-mix Digestive, Hartog Grasmix, 
Speedi-Beet/Fibre-Beet (Båda måste blötläggas i vatten!) eller lite vegetabilisk olja. Alternativt kan fodret ändras 
till t.ex. Optimal 3 - Cool Sport eller Optimal 7 - Sport Power. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning på tel. +45 45 
76 58 70 om du vill ha hjälp med att fodra din häst eller ponny.

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatumet.

Förvaras på en torr och sval plats. Används helst före det datum som visas tillsammans med produktens batchnr 
på fodersäcken. 

Förpackning: 18 kg säck
Foderkategori: Kompletterande foder
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