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Hartog Recovery Mash
-  Mash med tillsatta örter

Hartog Recovery Mash är ett komplement till hästens utfodring. Det är ett ap-
titligt kompletteringsfoder, som bl.a. är lämpligt för kräsna hästar och hästar 
med nedsatt aptit. Hartog Recovery Mash består bl.a. av svart havre, mikroni-
serade  
(värmebehandlade) spannmålssorter, linfrö, örter och grönsaker. 

Det kan ges torrt eller uppblött i vatten. Detta foder ska kompletteras med ett 
kompletteringsfoder eller en vitamin/mineralblandning.

Hartog Recovery Mash innehåller bl.a. följande örter:
• Nässla
• Mynta
• Eukalyptus
• Timjan
• Vitlök

Analytiska ingredienser:
Lättsmält energi      11,5 MJ/kg
                                0,87 FE/ kg
Torrsubstans                    88 %
Råprotein                              11,5 %
Smältbart råprotein 84 g/kg
Råfett                                   7,6 %

Växttråd                                 6,8 %
Råaska                                  7,5 %
Stärkelse            24 %
Socker                                     5 %
Kalcium                                   8,9 g 
Fosfor                                  5,7 g

Magnesium                        3,5 g
Natrium                              6,3 g                           
Vitamin A               12.500 IE/kg
Vitamin D3               1.500 IE/kg
Vitamin E                     150 mg/kg 
Biotin                        0,15 mg/kg

Sammansättning:  
Vetekli 
Kornflingor
Havre
Majsflingor
Linfrö
Melass
Lusern

Betfibre
Salt
Cikorie
Sojaolja
Calciumcarbonat
Linfröolja
Vitlök

Brännässla
Mynta
Eukalyptus
Timjan
Morötter
Sellerirot
Purjolök

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

Hartog Recovery Mash ska blandas i fodret (torrt eller uppblött i vatten) som komplement till övrig utfod-
ring.
Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så den får optimal utfodring i för-
hållande till prestation och hull. Foderransonen bör innehålla hö eller hösilage av god kvalitet som motsvarar 
1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Maximering av bra 
grovfoder i hästens dagliga foderranson ger en förnuftig ekonomi pga. en sundare häst.

Förslag till daglig fodergiva (Ska fördelas på minst 1-2 lika måltider):
Hästens normal vikt: 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/ lätt arbete 0,1-0,2 kg 0,1-0,3 kg 0,2-0,4 kg 0,2-0,5 kg
Medel/hårt arbete 0,1-0,3 kg 0,1-0,4 kg 0,2-0,6 kg 0,2-0,75 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: 15 kg säck (varunummer 34346)

Foderkategori: Kompletteringsfoder
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