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Hartog Grass Mix
- En fiberblandning i toppkvalitet

Hartog Grass Mix är en fiberblandning, som består av torkat gräs och fiber- 
piller (grönskördad korn). Hartog Grass Mix är en naturlig produkt, tillsatt en 
kombination av olja (5 %) och melass (5 %). Blandningen har ett moderat 
energi- och proteininnehåll. Hartog Grass Mix kan med fördel ersätta spann- 
målsmängden helt eller delvis, så att den samlade fodermängden får ett 
reducerat innehåll av spannmål (stärkelse).

Utfodring med stora mängder spannmål kan ge överenergiska/stressade hä-
star eller bristande uthållighet under arbete. Genom att reducera mängden 
spannmål och i stället ge Hartog Grass Mix, kan hästens uthållighet och pre-
station förbättras. Genom att blanda Hartog Grass Mix med kraftfodret ökas 
tuggtiden, vilket ger en bättre sysselsättning, bättre mättnadskänsla och 
ökar salivproduktionen för en fungerande mage. Blandningen kan dessutom 
användas som ersättning eller komplement till grovfodret (hö/ hösilage).

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

Hartog Grass Mix är ändamålsenligt till:
• Prestationshästar
• Ersättning för hö på tävlingsplatsen
• Föl och åringar
• Hästar på boxvila
• Avelshästar, som har ett ökat energi- och proteinbehov
• Energiska hästar eller hästar med tendens till stress (genom att reducera stärkelseinnehållet)

Sammansättning:  
Gräs 
Grönskördade korn (goda fibre) 
Glycerin
Sockerrörsmelass  

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi        9,0 MJ/kg
                                0,68 FE/kg
Torrsubstans                               90 %
Råprotein                           11,8 %
Smältbart råprotein 70 g/kg
Råfett                                  3,06 %
Växttråd                                  23,45 %

Råaska                                  9,77 %
Stärkelse           0 %
Socker                           11,15 %
Kalcium                              0,54 %
Fosfor                                 0,31 %
Magnesium                       0,26 %
Natrium                           0,1 %

Kalium                                3,04 %
Järn                          473 mg/kg
Koppar                         4 mg/kg
Mangan                      26 mg/kg
Zink                             15 mg/kg
Selen                           0,1 mg/kg
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
Hartog Grass Mix kan ersätta betpellets, spannmål, kli eller komplettera/eventuellt ersätta grovfodret (hö/ 
hösilage). Om det används som enda grovfoder, bör hästen få minimum 1,5 kg Hartog Grass Mix per 100 kg 
kroppsvikt. Hartog Grass Mix har oftast ett högre näringsinnehåll än hö/hösilage, och det kan därför vara 
nödvändigt att reducera hästens kraftfoder, så att hästen inte får för många kalorier och blir för tjock. Man 
bör dock alltid se till att hästen får en balanserad foderstat.

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
Medel/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 Hartog Grass Mix väger ca. 100 g.

Hartog Grass Mix 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 utfod-
ring för prestation och hull. Fodergivan bör innehålla bra hö/hösilage av bra kvalité i en mängd, som mots-
varar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock.

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det da-
tum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 90 liter (ca. 18 kg säck) (varunummer 35129)
Foderkategori: Kompletteringsfoder


