
FODRING FÖR OPTIMAL TRIVSEL, UTVECKLING, OCH PRESTATION



Brogaarden har i många år
samarbetat med Dodson & Horrell.

Dodson & Horrell levererar foder 
av högsta kvalitet till din häst.

Dodson & Horrell grundades 1939 av Calude Horrell och Wynn
Dodson, och är fortfarande ett familjedrivet verksamhet, som
vuxit och utvecklats till en av Europas ledande foderproducenter.

  KVALITÉ UTAN KOMPROMISSER 

- Tilldelat ISO 14001, en internationell erkänd miljöstandard.

- Ingredienser av bästa kvalité, skördat av brittiska bönder, som uppfyller våra höga krav.

- Alla produkter från Dodson & Horrell överensstämmer med UFAS, BETA och NOPS regler.

- Allt hästfoder från Dodson & Horrell innehåller endast vegetariske råvaror (inga animaliske ingredienser).

- Utvalda produkter innehåller det patenterade antioxidantpaketet, OLC.

- Storbritanniens ledande näringsforskare ser till, att näringsbalansen i fodret är korrekt.

FODRING FÖR OPTIMAL TRIVSEL 
UTVECKLING OCH PRESTATION!

UFAS

NOPS

Oavsett om du är hobbyryttare,
professionell tävlingsryttare eller
uppfödare, har vi fodret till dig.

Vår Foderrådgivning hjälper
dig att välja rätt foder och en
optimal foderstat till din häst.

Kontakta Brogaardens
Foderrådgivning på 040- 87 613  

eller via vår hemsida:

WWW.BROGAARDEN.EU
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ETT OPTIMALT VAL...
Det kan vara svårt att välja rätt foder utifrån det breda sortiment, 
som finns på marknaden, massor av goda råd och kontinuerliga 
uppdateringar av forskningsresultat. Alla hästar är precis som oss 
individer, och det kräver foder anpassat till just din häst.

1. VIKT OCH HULLVÄRDERING
För det första är det viktigt att värdera din hästs vikt och fettlager för 
att kunna avgöra, om den är i lagom hull i förhållande till ras, typ och 
storlek. Forskning har visat, att överviktiga hästar har en ökad risk för 
fång, hovproblem och hälta. Din häst bör ha ett hullvärde på 2,5-3 
på hullskalan (0-5), vilket betyder att din häst ska ha en fast hals utan 
fettkam, revbenen ska lätt kunna kännas, och korset ska vara väll utfyllt 
men lätt att känna.

Vi rekommenderar, att du regelbundet hullvärderar och väger din 
häst, gärna vid samma tid på dagen. Om du vill köpa ett vetenskapligt 
framtaget viktmåttband från Dodson & Horrell, producerat i 
samarbete med Warwickshire Collage, är du välkommen att 
kontakta oss. Genom att registrera dessa mätningar hjälper det 
dig att övervaka, hur din hästs kropp ändrar sig, och du kan lättare 
bestämma vilka justeringar som är nödvändiga i hästens foderstat.

För ytterligare information om hullvärdering, kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning.

2. GROVFODRETS BETYDELSE
Alla hästar är individer och har behov av ett foder, som utvecklats 
speciellt för dem. Management, uppstallning resor påverkar din 
häst olika behov av foder. Hästen är växtätare, och det är viktigt 
att det får tillräckliga mängder av kvalitativt grovfoder (hö,hösilage, 
etc.) för att säkerställa dess behov av lättsmältbara fibrer och för att 
förhindra matsmältningsbesvär. Som regel rekommenderar vi alltid 
1,75-2 kg hö eller hösilage per. 100 kg häst dagligen.
 
För att få rätt förutsättningar för en individ anpassad foderstart  så 
spelar ålder, vikt, arbetsnivå, hull, temperament samt om det är 
några särskilda behov, man behöver ta hänsyn till, för att få ett  bra 
resultat.



UNDERHÅLL/MYCKET LÄTT ARBETE
Bete/ och eller inte i arbete. Rids 1-2 gånger i veckan, mest skritt 
och trav, ½ -1 timme varje gång. Genomsnittlig puls på 80 slag i 
minuten*.

MEDEL ARBETE
Ridning upp till 6 gånger/veckan kombinerat hoppning/dressyr 
och uteridning i trav och galopp i upp till 2 timmar. Tränar och 
tävlar på medel till högnivå Genomsnittlig puls på 100-110 slag 
per minut*.

LÄTT ARBETE
Ridnig 4-6 gånger/veckan 1- 1 ½ timme varje gång. Omfattar 
trav och galopparbete samt lite dressyr och/eller hoppning. 
Genomsnittlig puls på 90 slag per minut*.

HÅRT ARBETE
Fälttävlan på hög nivå. Distans över 120 km. Genomsnittlig puls 
på 110-150 slag per minut*.

*Genomsnittlig hjärtfrekvens är baserat på rekommendationer från NRC 2007

LÄTT/ MEDEL ARBETE
Ridning upp till 6 gånger/veckan kombinerat hoppning/dressyr 
och uteridning i trav och galopp i upp till 2 timmar. Tränar och 
tävlar på lätt till medelnivå. Genomsnittlig puls på 90-100 slag 
per minut.

3. HUR HÅRT ARBETAR MIN HÄST?
Det kan vara svårt att avgöra hur hårt hästen jobbar, vilket leder 
till att det kan vara svårt att välja rätt foder. Nedan ges några 
tips på, hur man kan avgöra sin hästs arbetsnivå. Det är dock 
vägledande, då vi inte kan nämna alla discipliner.
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4. DET DAGLIGA LIVET
De dagliga rutinerna runt din häst samt arbetsnivå och hästens 
temperament har inflytelse på hur, din häst ska utfodras. När man 
ser på hästens uppstallningsförhållanden, är det viktigt att överväga 
följande: 

Gräsets kvalité, undersökningar som Dodson & Horrell har gjort 
visar, att även om din häst går på gräs av bästa kvalité, är den 
inte försedd med speciellt mineraler. Hästen får brist på mineraler 
som exempelvis zink, som bland annat är avgörande för en bra 
hovkvalité.

Värdering av grovfoder, kvalitén varierar mycket från skörd till 
skörd. Det är därför en bra idé att analysera grovfodret för att få 
en balanserad foderstat. Brogaardens Foderrådgivning hjälper dig 
gärna att tolka analysen och utforma en passande foderstat. 

Vädret, hästar som lever i de vilda äter upp sig på sommaren, så att 
de har ett bra hull att ta av under vintern, när den inte har lika stor 
tillgång till foder. Därför kan vädret vara en avgörande faktor för, hur 
du ska utfodra din häst. 

Exempelvis kan en äldre häst behöva ett extra täcke för att hålla 
värmen i kombination med ett foder framtaget för viktökning. 
Samtidigt kan den överviktiga hästen gynnas av att gå utan täcke 
eller ett tunt täcke, så att den ska använda sin energi för att hålla 
värmen, kombinerat med en foderstat som är utformad för att den 
ska gå ner i vikt, samtidigt som den blir försedd med alla vitaminer 
och mineraler.

Uppstallad/bete, tiden som din häst går på gräs samt gräsmängden, 
påverkar hur mycket grovfoder (hö/hösilage) den behöver. 

Forskning som Dodson & Horrell gjort visar, att en del hästar kan äta 
5 % av deras kroppsvikt i gräs, vilket kan resultera i en viktökning 
på 21 kg på endast en vecka.

Omgivning, olika hästar reagerar på olika sätt, och ditt stall eller 
dina hagar kan påverka hur, du ska utfodra din häst. Exempelvis 
kan ett rörigt stall med mycket folk påverka en redan nervös häst 
negativt, så att den går ner i vikt.



PÅVERKAS HÄSTENS TEMPERAMENT AV FODRET?
Foder kan inte ändra din hästs naturliga beteende, på heta pigga hästar är det viktigt, 
att energin kommer ifrån fibrer och olja istället för spannmål. Välj ett foder med lågt 
stärkelseinnehåll, som tas upp långsamt och gör hästen mer uthållig utan att ge mer 
explosivitet. Foder där energin frigörs långsamt är lämplig till hästar, som kräver 
uthållighet exempelvis fälttävlan och distanshästar.

SNABB FRIGIVNING AV ENERGI (STÄRKELSE)
Fås från spannmålsbaserat foder, eftersom dessa har ett högt innehåll av stärkelse 
och smälts snabbt. Dessa fodertyper är lämpliga till hästar, som kräver snabb energi 
och explosivitet exempelvis hopphästar. En tummregel för dosering av stärkelse är 
max 2 gram per kg häst/dag, fördelat över min 3 måltider*.

*”Risk factors associated with equine gastric ulceration syndrome (EGUS) in 201 horses in 
Denmark” , Vet. Equine Research, vol. 41, sep. 2009, Luthersson et. al.

KOM IHÅG!
En del hästar har speciella utfodringsbehov i samband med deras ålder (unghästar 
och äldre hästar). Andra kan behöva låg tilldelning av socker och stärkelse. Dessa 
produkter finns i ett senare avsnitt av broschyren. 

Väg ditt foder, så att du är säker på, hur mycket du utfodrar med varje dag. Det är 
viktigt, att du väger innehållet av ditt fodermått, så du vet hur mycket fodret väger. 
Använd eventuellt ett litermått, det är ofta mer precist. 

CA VIKT FÖR LITERMÅTT:
Optimal 10 Icelandic Nature: ...........................................................................................ca. 525 g
Suregrow: ............................................................................................................................. ca. 670 g
Mare & Youngstock Concentrate: ................................................................................. ca. 440 g
Staypower Müsli: ................................................................................................................ ca. 440 g
Performance Concentrate Muesli: ................................................................................ ca. 440 g
Build Up Conditioning Mix: .............................................................................................. ca. 380 g 

Vägledande mängder av foderprodukter är baserat på den mängd, som krävs för 
att förse din häst med vitaminer och mineraler. Ger du mindre än dessa mängder, 
kan det behöva kompletteras med ett vitamin/mineraltillskott, exempelvis Suregrow, 
Performance Vits & Mins eller Daily Vits & Mins.
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FRITID/SPORT
 Suregrow
 Classic Fibre Cubes
 Icelandic Nature
 Icelandic Power
 Brogaarden Mash Light

SPECIELLA BEHOV
 Safe & Sound
 CushCare Condition
 Sixteen Plus Mix
 ERS Cubes
 Convalescent Muesli
 Ultimate Balancer

FIBRER
 Brogaarden Lucerne Mix
 KwikBeet
 SpeediBeet
 FibreBeet
 Fibre Fusion
 Hartog Gras-mix
 Hartog Lucerne-mix Digest
 Hartog Lucerne-mix
 Alfafa Oil plus
 Fibergy

RACING
 Racing Balancer
 Vital Muesli

AVEL
 Equilac
 Creep Pellets
 Suregrow
 Mare & Youngstock Concentrate
 Oat Balancer 

TÄVLING/UPPBYGGNAD
 Suregrow
 Icelandic Power
 Staypower
 Performance Concentrate Muesli
 Elite Sport Muesli
 ERS Cubes
 Build Up
 Equi-Jewel
 Brogaarden Mash
 Brogaarden Mash Light
 Regener8 cubes

10-11

18-19 22-25

16-17

12-15

20-21

INNEHÅLL
INTRODUKTION 2-6
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HÄSTEN ÄR EN
FANTASTISKT ATLET
som vi ibland kräver mycket av, därför är 
det också nödvändigt att den trivs optimalt.

VÄLBEFINNANDE OCH 
RESULTAT GÅR HAND I HAND.

För att säkerställa detta är det viktigt, att hästen utfodras opti-
malt. I vissa situationer kan det vara fördelaktigt att komplettera 
fodret med utvalda tillskott för att balansera eller förbättra häs-
tens prestation. Tillskott kan vara till hjälp i dessa situationer. Det 
är viktigt att komma ihåg, att även de bästa fodertillskotten är ett 
komplement och kan inte ersätta en korrekt utfodring.

Vi rekommenderar alltid, att du kontaktar din veterinär, när du är osäker 
på hästens allmäntillstånd.

TEL: 040-876 13
KUNDSERVICE@BROGAARDEN.EU
WWW.BROGAARDEN.SE





Analytiska 
beståndsdelar

Smältbar
Energi MJ/kg Råprotein % Smältbart råprotein g/kg Råfett % Växttråd % Råaska % Stärkelse % Lysin g/kg Vitamin E 

mg/kg

Suregrow 11 26 224,9 3,8 7,5 14,5 9 19 2.000

Classic Fibre Cubes 9 8 43 18 18 7,3 12 3,3 200

Icelandic Nature 10,2 11 80 6 18 11 8 8,5 950

Icelandic Power 10,8 9 63,4 6,5 14 10 13 9,5 990

Brogaarden Mash Light 9,3 10,1 74 9 23,5 7,7 1,9 - -

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 100-300 g/dag
Häst, 500 kg = 200-400 g/dag

- Innehåller fiberrika råvaror 
- Lågt innehåll av socker och stärkelse
- Ska blötas upp i vatten innan utfodring

BROGAARDEN MASH LIGHT
Smakligt tillskott till hästens dagliga 
fodergiva.

15 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 1,2 kg/dag
Häst, 500 kg = 2 kg/dag

- Utvecklat för hästar/ ponnyer i      
  underhåll eller lätt arbete
- Låg kaloriinnehåll
- Högt innehåll av fibrer

CLASSIC FIBRE CUBES
Fiberhaltigt pelleterat foder till hästar
och ponnyer med benägenhet för övervikt.

20 KG
SÄCK 

Foderprodukterna i Dodson & Horrell’s ”Fritid” sortiment är lämpliga 
till lättfödda hästar, hästar i underhåll och hästar i lätt/medel arbete. 
Med bland annat Dodson & Horrell’s Classic Fibre Cubes kan du 
vara säker på, att du förser din häst med alla näringsämnen, 
vitaminer och mineraler, den behöver för att trivas optimalt.

FRITID/SPORT
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Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 450 g/dag
Häst, 500 kg = 750 g/dag

- Högt fiberinnehål och flera olika örter
- Låg energiinnehåll
- Idealisk för hästar, som behöver begränsa 
  sitt kalori- eller socker/stärkelseintag

ICELANDIC NATURE
Högkoncentrerad müsli till färdigvuxna 
lättfödda hästar i underhåll/lätt arbete.

15 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 300 g/dag
Häst, 500 kg = 500 g/dag

- Låg daglig dosering
- Lågt stärkelseinnehåll
- Idealisk för hästar, som behöver begränsa    
  sitt kalori- eller socker/stärkelseintag

SUREGROW
Ett högkoncentrerat kompletteringsfoder 
till lättfödda hästar.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 600 g/dag
Häst, 500 kg = 1 kg/dag

- Långsam frigivning av energi
- Högt innehåll av E–vitamin, selen och lysin
- Lågt kalori- och stärkelseinnehåll

ICELANDIC POWER
Koncentrerad müsli till lättfödda 
hästar i medel arbete.

15 KG
SÄCK 
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Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 400 g/dag
Häst, 500 kg = 600 g/dag

- Låg daglig dosering
- Lågt stärkelseinnehåll
- Idealisk för hästar, som behöver     
  begränsa sitt kalori- eller socker/     
  stärkelseintag

SUREGROW
Ett högkoncentrerat kompletterings- 
foder till lättfödda hästar.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 1,25 kg/dag
Häst, 500 kg = 2 kg/dag

- Hög-kvalitativt protein för muskel-  
  uppbyggnad

- Lågt stärkelseinnehåll

- Innehåller ActiSaf jästkultur och QLC-  
  antioxidanter

ELITE SPORT MUSLI
Müslifoder för högpresterande hästar 
och ponnyer.

20 KG
SÄCK 

Om du har en fullvuxen häst eller ponny i medel/hårt arbete, är 
foderprodukterna i serien ”Performance” från Dodson & Horrell 
lämpliga. Oavsett om din häst behöver långsam eller snabb 
energi, så är sortimentet framtaget med hjälp av den senaste 
forskningen. Detta för att se till att din häst får alla de 
näringsämnen, den behöver för optimal prestation.

TÄVLING/UPPBYGGNAD

Analytiska beståndsdelar Smältbar
Energi MJ/kg Råprotein % Smältbart råprotein g/kg Råfett % Växttråd % Råaska % Stärkelse % Lysin g/kg Vitamin E 

mg/kg

Suregrow 11 26 224,9 3,8 7,5 14,5 9 19 2.000

Elite Sport Musli 11,5 11,5 87 7 14,5 7,8 12,5 6,3 700

Icelandic Power 10,8 9 63,4 6,5 14 10 13 9,5 990

Performance Concentrate 12 16 129 5 8 10,3 20 8 1.000

Staypower Muesli 11 12 82 5 14 8,5 15 6,5 500
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Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 0,75 kg/dag
Häst, 500 kg = 1,25 kg/dag

- Långsam frigivning av energi
- Högt innehåll av E-vitamin, selen och lysin
- Lågt kalori- och stärkelseinnehåll

ICELANDIC POWER
Koncentrerad müsli till lättfödda 
hästar i medel arbete.

15 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 0,75 kg/dag
Häst, 500 kg = 1,25 kg/dag

- Låg daglig dosering
- Hög-kvalitativt protein för muskel-  
  uppbyggnad

- Kan kombineras med havre

PERFORMANCE
CONCENTRATE MUESLI
Müslifoder av hög kvalitet till topprestationer. 

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg =1,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 2,5 kg/dag

- Energi från lättsmälta fibrer, olja och  
  värmebehandlat spannmål

- Tillsatt Actisaf jästkultur

- Idealisk för stressade eller “heta” hästar

STAYPOWER MUESLI
Lågt innehåll av stärkelse,
långsam frigivning av energi till
hästari medel/hårt arbete.

20 KG
SÄCK 
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Analytiska 
beståndsdelar

Smältbar
Energi MJ/kg Råprotein % Smältbart 

råprotein g/kg Råfett % Växttråd % Råaska % Stärkelse % Lysin g/kg Vitamin E 
mg/kg

Brogaarden Mash Light 9,3 10,1 74 9 23,5 7,7 1,9 - -

ERS Cubes 11,1 12 82 8 14 8,5 10 6 900

Build Up Conditioning Mix 11,8 13,5 106 5,5 11 7,5 19 6,6 450

Equi Jewel 18,5 13 101 19 6 13 20 - 650

Regener8 Cubes 12 24 205 3,5 7,5 7 19 13,5 1.100

Brogaarden Mash 11,9 11,5 87 7,5 6,2 7,6 29 4 150

Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 1,25 kg/dag
Häst, 500 kg = 2,25 kg/dag

- Förbättrar hull muskelbyggnad och styrka     
  hos stärkelsekänsliga hästar

- Tillsatt Actisaf jästkultur och QLC -antioxidanter

- Idealisk för nervösa, stressade hästar

ERS CUBES
Low starch, high performance.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 1,75 kg/dag
Häst, 500 kg = 3 kg/dag

- För uppbyggnad av överlinje
- Förbättrar hull, muskelbyggnad och styrka
- Tillsatt Actisaf jästkultur

BUILD UP CONDITIONING MIX
Till hästar, som ska återställa eller
förbättra hull, muskelbyggnad och styrka.

20 KG
SÄCK 

15 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 100-300 g/dag
Häst, 500 kg = 200-400 g/dag

- Innehåller fiberrika råvaror 
- Lågt innehåll av socker och stärkelse
- Ska blötas upp i vatten innan utfodring

BROGAARDEN MASH LIGHT
Smakligt tillskott till hästens dagliga fodergiva.
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Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 0,2-0,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,5-1 kg/dag

- Baserat på stabiliserat riskli
- Högt innehåll av kalorier och protein
- Ska ges tillsammans med ett kraftfoder  
  eller en vitamin- och mineralblandning

EQUI-JEWEL
Tillskottsfoder som supportar 
muskelbyggnad och hull.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning:
300-500 g/100 kg kroppsvikt/dag

- Högt innehåll av vitamin E och viktiga aminosyror

- Innehåller QLC (antioxidanter), Prebiotika     
  och jästkultur

- Regener8 Cubes tilldelas i mindre mängd,
     

  som en topping till det vanliga fodret

REGENER8 CUBES
För extra energi vid prestation samt ger 
stöd för en snabbare återhämtning.

Utfodringsvägledning - Lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 0,1-0,3 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,2-0,6 kg/dag

- Innehåller värmebehandlat spannmål,  
  grönsaker och örter

- Kan både ges i torr form eller uppblött
  i vatten

BROGAARDEN MASH
Smakligt tillskott till den dagliga fodergivan. 

TÄVLING/
UPPBYGGNAD

15

20 KG
SÄCK 

12 KG
SÄCK 



xxxxxxxx

RACING

Analytiska beståndsdelar Smältbar
Energi MJ/kg Råprotein % Smältbart 

råprotein g/kg Råfett % Växttråd % Råaska % Stärkelse % Lysin g/kg Vitamin E 
mg/kg

Racing Balancer 12,5 18 148 7 6 10,75 20 9,5 1.200

Vital Muesli 12 14 110 6,5 8,5 7,75 27 6,9 600

Utfodringsvägledning - hårt arbete:
Häst, 500 kg = 1,5 kg/dag

- Låg daglig giva
- Hög-kvalitativt protein för muskel-  
  uppbyggnad

- Ska kombineras med havre

RACING BALANCER
Koncentrerad müsliblandning till 
tävlingshästar i hård träning/lopp.

20 KG
SÄCK 

RACING
Fodra för framgång för att tävlingshästen ska göra sitt bästa krävs 
det optimal fodring i form av snabb energi, smältbara fibrer, 
högkvalitativt protein samt alla viktiga vitaminer och mineraler. 
Dodson & Horrell-Racehorse serie är speciellt utformad efter 
den senaste forskningen innovationer och tekniker för att 
uppfylla tävlingshästens speciella behov.
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Utfodringsvägledning:
1,2-1,5 kg Vital Muesli/100 kg kroppsvikt/dag

- Högt innehåll av energi, protein, vitaminer  
   och mineraler

- Energi från havre, värmebehandlat  
     spannmål, lättsmälta fibrer och olja

VITAL MUESLI
Müslifoder av hög kvalitet till trav
och galopphästar i träning.

25 KG
SÄCK 
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Utfodringsvägledning:
Finns i hinken med Equilac. 
Den dagliga mängden är baserad
på förväntad färdigvuxen vikt.

- Vitaminer och mineraler
- Blandas med varmt vatten
- Kan ges i hink eller nappflaska

EQUILAC
Mjölkersättning till moderslösa föl eller 
som komplement, om stoet inte producerar 
tillräckligt med mjölkmed mjölk.

FÅS I
10 KG 

Utfodringsvägledning - 4. månad, 
Förväntad vuxen vikt:
Ponny, 300 kg = 250 g/dag
Häst, 500 kg = 800 g/dag

- Till föl, som behöver extra kalorier  
   förutom mjölk och gräs/hö

- Innehåller jästkultur

- Vitaminer och mineraler

CREEP PELLETS
Lättsmält och aptitligt startfoder till föl.

20 KG
SÄCK 

Korrekt utfodring av dräktiga och digivande avelsston samt unghästar 
i växt är viktigt. Serien ”Breeding” från Dodson & Horrell är speciellt 
utvecklad för att stödja behoven hos avelsstoet i slutet av 
dräktighetsperioden och unghästarna under det första året.

AVEL

Analytiska  
beståndsdelar

Smältbar
Energi MJ/kg Råprotein %

Smältbart 
råprotein 
g/kg

Råfett % Växttråd % Råaska % Stärkelse % Vitamin A  
IE/kg

Vitamin D  
IE/kg

Vitamin E  
mg/kg

Koppar 
mg/kg

Equilac 18,2 26 222 12 0 7 2,5 25.000 7.850 146 5

Creep Pellets 11,5 18 149 4 10,5 8,2 15 15.000 1.500 500 55

Suregrow 11 26 224,9 3,8 7,5 14,5 9 58.000 5.800 2.000 195

Oat Balancer 11 18 148 4 7,6 14,3 17 33.000 3.300 1.400 110

Mare & Youngstock  
Concentrate 11,5 15 116 4 8,5 8,7 25 22.000 2.200 1.200 75
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Utfodringsvägledning - Unghäst 1-3 år, 
Förväntad fullvuxen vikt:
Ponny, 300 kg = 550 g/dag
Häst, 500 kg = 900 g/dag

- Låg daglig dosering och lågt   
  stärkelseinnehåll

- Högt innehåll av kvalitativt protein

- Koppar och kalcium

SUREGROW
Koncentrerat kompletteringsfoder till
avelsston, föl och unghästar.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - Unghäst 1-3 år, 
Förväntad fullvuxen vikt:
Ponny, 300 kg = 0,9 kg/dag
Häst, 500 kg = 1,4 kg/dag

- Låg daglig dosering
- Hög-kvalitativt protein
- Ska ges i kombination med lucern eller havre

OAT BALANCER
Müsli till avelsston, avvanda föl, unghästar och
hingstar, som har ett måttligt  till högt energibehov.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning -  Unghäst 1-3 år, 
Förväntad fullvuxen vikt:
Ponny, 300 kg = 1,1 kg/dag
Häst, 500 kg = 1,75 kg/dag

- Till hästar, som har ett måttligt till högt  
  energi-behov 

- Tillför essentiella mineraler, vitaminer
  och aminosyror

MARE & YOUNGSTOCK 
CONCENTRATE
Müsli till avelsston, avvanda föl och unghästar.

20 KG
SÄCK 
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Utfodringsvägledning - underhåll:
Häst, 500 kg = 2 kg/dag

- Lågt kalori, stärkelse- och sockerinnehåll 
- Högt fiberinnehåll
- Biotin och antioxidanter
- Jästkultur, MSM och örter

SAFE & SOUND
Fiberhaltigt foder med lågt innehåll
av stärkelse och socker.

18 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 1,25 kg/dag
Häst, 500 kg = 2,25 kg/dag

- Lågt stärkelse- och sockerinnehåll
- Högt innehåll av energi-kalorier och fibrer
- Aminosyrer till muskeluppbyggnad
- Stimulerar aptiten
- Örter till rörlighet

CUSHCARE CONDITION
Till hästar som behöver hjälp med ämnes- 
omsättningsreglering, och som har svårt att hålla hull.

18 KG
SÄCK 

Dodson & Horrell är specialiserade på produkter anpassade till hästar 
med speciella behov. Produkterna är framtagna med hjälp av den 
senaste forskningen. Om du till exempel har en häst med tendens 
till stress, i vila, en äldre häst eller en, som behövar låg tilldelning 
av socker/stärkelse, så har vi ett foder som passar.

SPECIELLA BEHOV

Analytiska beståndsdelar Smältbar
Energi MJ/kg Råprotein % Smältbart 

råprotein g/kg Råfett % Växttråd % Råaska % Stärkelse % Lysin g/kg Vitamin E 
mg/kg

Safe & Sound 8,5 8 54 3,5 23 8,9 5,8 3 340

CushCare Condition 12 13 101 12 12,9 8 6,9 7,5 680

Sixteen plus Mix 10,9 13 101 4,5 12 8,2 17 6 450

ERS Cubes 11,1 12 82 8 14 8,5 10 6 900

Convalescent Muesli 11 10,5 78 5 15 7,5 16,5 5 650

Ultimate Balancer 11,2 25 215 5,75 5,5 13,5 10 17 1.800
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Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 1,2 kg/dag
Häst, 500 kg = 2 kg/dag

- Högt innehåll av fibrer och olja
- Hög kvalitativt protein
- Extra antioxidanter och jästkultur

SIXTEEN PLUS MIX
Ett lättsmält müslifoder till äldre hästar,
som har svårt att hålla hull.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 1 kg/dag
Häst, 500 kg = 1,75 kg/dag

- Till hästar i vila, som har ett måttligt till högt  
  kalori-behov

- Högt innehåll av smältbara fibrer och olja
- QLC-antioxidanter och jästkultur

CONVALESCENT MUESLI
Lättsmält och välsmakande foder
till hästar i vila.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 1 kg/dag
Häst, 500 kg = 1,75 kg/dag

- Förbättrar hull muskelbyggnad och styrka 
  hos stärkelsekänsliga hästar

- Tillsatt Actisaf jästkultur och QLC-antioxidanter

- Idealisk för nervösa, stressade hästar. 
  Kan ges till hästar i vila

ERS CUBES
Lågt stärkelseinnehåll till hästar i medel/
hårt arbete.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 0,25 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,45 kg/dag

- Lämplig till alla hästar
- Högt innehåll av biotin
- MSM, B-vitamin, jästkultur och QLC 
- Lämplig till överviktiga hästar

ULTIMATE BALANCER
Koncentrerat kompletteringsfoder
med låg daglig dosering.

20 KG
SÄCK 
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Utfodringsvägledning - lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 0,25 -0,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,5 -1,25 kg/dag

- Blandning av snittad lucern och gräs
- Högt innehåll av smältbara fibrer
- Kan ersätta spannmålsmängden helt eller delvis
- Innehåller linfröolja
  (tillför omega-3,- 6 & -9 fettsyror)

BROGAARDENS LUCERNE MIX

Lämplig till alla typer av hästar.

18 KG 
SÄCK

Utfodringsvägledning:
100 g torr vikt (blöts upp i vatten
innan utfodring)/100 kg kroppsvikt
500 kg häst = 0,5 kg/dag

- För upprätthålla vätskebalansen och
  ökad uthållighet.
- Lågt sockerinnehåll
- Högt innehåll av fibrer
- Kort blötläggningstid 10-20 min.

KWIKBEET
Värmebehandlade betflingor utan melass, 
lämplig till alla typer av hästar.

20 KG
SÄCK 

Fibrer är en viktig del av hästens dagliga foderstat för underhåll av 
tarmfunktionen och därmed en sund matsmältning. Utöver gräs, 
hö och hösilage kan tillskott av fiberprodukter öka din hästs 
fiberintag och tuggtid, vilket är viktigt för ett välfungerande 
matsmältningssystem.

FIBRER

Analytiska beståndsdelar Smältbar Energi MJ/kg Råprotein % Smältbart råprotein g/kg Råfett % Växttråd % Råaska %

Brogaarden Lucerne Mix 7 13 104 2,5 31 10

KwikBeet 13,2 10 62,5 - 16,5 -

Speedi-Beet 12 9 63 0,7 16 9

Fibre-Beet 11 10 62,5 3 22 10

Fibre Fusion 11,5 11,5 78 8 21 7

- MELASSFRI
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Utfodringsvägledning:
100 g torr vikt (blöts upp i vatten
innan utfodring)/100 kg kroppsvikt
500 kg häst = 0,5 kg/dag

- För upprätthålla vätskebalansen och
  ökad uthållighet.
- Lågt sockerinnehåll
- Högt innehåll av fibrer
- Kort blötläggningstid 10-20 min.

SPEEDI-BEET
Värmebehandlade betflingor utan melass,
lämplig till alla typer av hästar.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning:
100 g torr vikt (blöts upp i vatten innan 
utfodring)/100 kg kroppsvikt
500 kg häst = 0,5 kg/dag

- Högt innehåll av smältbara fibrer
- För upprätthålla vätskebalansen och ökad uthållighet
- Kort uppblötningstid (15-45 min) i varmt eller
  kallt vatten

FIBRE-BEET
Lämplig till alla typer av hästar. Aptitlig 
värmebehandlade betflingor utan melass 
med tillsatt lusern, olja och mynta.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - lätt/medel arbete:
Ponny, 300 kg = 0,25 -0,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,5 -1,25 kg/dag

- Blandning av esparsett, lusern och
   hackat gräs

- Högt energi- och proteininnehåll

- Actisaf Jästkultur

FIBRE FUSION
Toppkvalitativ fiberblandning -
lämplig till de flesta hästar.

16 KG
SÄCK 
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Analytiska beståndsdelar Smältbar Energi MJ/kg Råprotein % Smältbart råprotein g/kg Råfett % Växttråd % Råaska %

Hartog Gras Mix 9 10,7 78 2,4 27,5 8,2

Fibergy 9 8 43 5 27 9

Hartog Lucerne Mix 10,5 12 82 2,4 32 10,9

Alfafa Oil Plus 12,5 14 100,3 12 30 7

Hartog Lucerne-mix Digest 9,5 10,2 66 3,3 29,1 9,5

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 0,25 - 0,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,5 - 1 kg/dag

- Kan användas som komplement till grovfodret 
- Moderat protein och energiinnehåll
- Kan blandas med kraftfodret för ökad tuggtid

HARTOG GRAS-MIX
Toppkvalitativ fiberblandning bestående
av torkat gräs och fiberpiller.

18 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 0,25 - 0,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,5 - 1 kg/dag

- Innehåller olja och mynta
- Kan användas som komplement till
  grovfodret

- En välsmakande fiberblandning som kan    
  användas till alla typer av hästar

FIBERGY
En blandning av lucern och havrehalm
till hästar.

20 KG
SÄCK 
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Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 0,25 - 0,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,5 - 1 kg/dag

- Blandning av lusern och grönskördad havre      
  (som har skördats innan den går i ax)
- Högt energi, protein och kalciuminnehåll

- Kan blandas med kraftfodret för ökad tuggtid

HARTOG LUCERNE MIX
Toppkvalitativ fiberblandning.

20 KG
SÄCK 

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 0,25 - 0,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,5 - 1 kg/dag

- Består av skuren lusern, piller och rapsolja.
- Högt energi, protein och kalciuminnehåll
- Kan blandas med kraftfodret för ökad
   tuggtid

ALFAFA OIL PLUS
Kvalitativ lusernblandning tillsatt olja.

18 KG
SÄCK

Utfodringsvägledning - underhåll:
Ponny, 300 kg = 0,25 - 0,5 kg/dag
Häst, 500 kg = 0,5 - 1 kg/dag

- POWERSTART® bidrar till en 
  hälsosam mage-tarm

- Tillsatt frukt, grönsaker och lakrits

- Jästkultur

HARTOG-DIGEST
Högkvalitativ fiberblandning bestående 
av snittad lusern, gräs och grönsaker.

15 KG
SÄCK 

FIBRER
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