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Hartog Lucerne-mix Digest
- Toppkvalitativ fiberblandning

Hartog Lucerne-mix Digest är högkvalitativ fiberblandning bestående av snittad
lusern, gräs och grönsaker. Den är formulerad för att stödja en hälsosam och väl
fungerande matsmältning hos hästen samt är ett välsmakande tillskott till det
dagliga fodret.

Det breda innehållet av olika fibrer stöder en hälsosam mage och välfungerande
tarmmiljö, Digest innehåller POWERSTART ® som är en unik sammansättning av
naturliga mikroelement i kombination med prebiotika, jästkultur och goda buffert-
egenskaper. POWERSTART® bidrar till en hälsosam mage-tarm som ger sunda
slemhinnor och en väletablerad bakterieflora (mikrobiota) som tillsammans ökar
absorptionen av näringsämnen.

Buffertegenskaperna har en positiv effekt på syra balansen och därmed på slem-
hinnan. Prebiotika och aktiva jästkulturer stöder en hälsosam tarmflora och därmed
välfungerande matsmältning.

Tillsatt frukt grönsaker och lakrits för att ge en god smak och samtidigt öka intaget av sunda och naturliga
näringsämnen. Innehåller inget spannmål, melass eller andra sötningsmedel.

Sammansättning:
Snittad lucern
Kornhalm
Soltorkat gräs(hö)
Glycerin
Morotflingor
Torkat äpple

Rödbetsflingor
Cikoria
Solrosfrön
Linfröolja
Jästprodukt
Kalciumbutyrat
Magnesiumoxid

Tillsatser:
Aromämnen (tanniner och
smakämnen).

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi                9,5 MJ/kg

 0,71 FE/kg
Torrsubstans                                90 %
Råprotein                                  10,2 %

Smältbart råprotein                 6,6 %
Råfett                                            3,3 %
Växttråd                                     29,1 %
Råaska                                          9,5 %
Socker                                          1,5 %

Stärkelse                                          2%
Kalcium                                     1,19 %
Fosfor                                         0,27 %
Magnesium                              0,15 %
Natrium                                     0,06 %
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UTFODRINGSVÄGLEDNING

Förslag till daglig fodergiva:

Hästens normal 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/medel 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
Medel/hårt arbete 0,25-0,5 kg 0,25-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-2 kg 1-2 kg

Hartog Lucerne-mix Digest ska ges med ett kompletteringsfoder eller en vitamin/mineralblandning.

Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så den uppnår optimal
utfodring i förhållande till prestation och hull. Foderransonen bör innehålla hö eller hösilage av god kvalitet
i en mängd som motsvarar 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
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Foderkategori: Kompletteringsfoder
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