Optimal trivsel
vid optimal utfodring
KwikBeet

-Värmebehandlade betflingor
Ett lättsmält foder med ett högt innehåll av smältbara fibrer, anpassat till alla
typer av hästar och ponnyer.
KwikBeet består av värmebehandlade flingor från sockerbetor, där man har
tagit bort sockret. KwikBeet innehåller max 5 % socker. En av fördelarna med
KwikBeet är den snabba uppblötningstiden (min. 10 minuter) innan användning.
KwikBeet kan med fördel ersätta en del eller hela spannmålsmängden, så
att den samlade fodergivan får ett reducerat innehåll av stärkelse. Likaså kan
produkten kompletteras med hö/hösilage. Detta foder har inte tillsatts mineraler/vitaminer och ska därför kompletteras med ett kompletteringsfoder eller
en mineral/vitaminblandning. KwikBeet tillför hästen smältbara fibrer, som
förbereder mikrofloran i matsmältningssystemet. En ökad fiberandel i hästens
fodergiva bidrar till att förbättra hästens uthållighet och prestation.
KwikBeet passar till:
•
Tävlingshästar, för att upprätthålla en bra vätskebalans och förbättra uthålligheten
•
Föl och åringar
•
Äldre hästar med dåliga tänder
•
Hästar på boxvila
•
Överviktiga hästar/ponnyer, eftersom det ger en bra mättnadskänsla
•
Istadiga hästar (för att reducera stärkelseinnehållet)

Sammansättning:		
Värmebehandlade sockerbetsfibrer

Vers.1016

Analytiska ingredienser:
Lättsmält energi
13,2 MJ/kg
1 FE kg
Torrhalt procent
90 %
Råprotein
10 %
Smältbart råprotein
62,5 g/kg
Växttråd
16,5 %
Stärkelse
1%

Socker
Lysin
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Salt
Natrium
Kalium

5%
0,4 %
0,8 %
0,1 %
0,25 %
0,16 %
0,15 %
0,6 %

Koppar
Kobolt
Järn
Mangan
Selen
Zink
Jod

10 mg/kg
0,1 mg/kg
450 mg/kg
50 mg/kg
0,03 mg/kg
20 mg/kg
1,8 mg/kg
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
FODERRÅDGIVNING:
KwikBeet ska kompletteras med ett kompletteringsfoder eller en vitamin/mineralblandning. Dessutom ska
det ges tillsammans med hö eller hösilage av god kvalité i en daglig mängd som motsvarar 1,75- 2 kg hö/
hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuellt
och bör anpassas till den enskilda hästen, så den uppnår optimal utfodring i förhållande till prestation och
hull. Saltsten ska alltid finnas tillgänglig.
Elektrolyter bör ges efter resor eller om hästen har svettats mycket. Det kan kompletteras med
Hartog/Brogaardens Lucern Mix, Hartog Gras Mix eller Fibre Performance för tillföra extra fibrer och energi i
fodergivan.
Förslag till daglig fodergiva (Ska fördelas på minst 2-3 lika måltider)
Hästens normal vikt
Underhåll/mycket lätt arbete
Lätt/moderat arbete
Moderat/hårt arbete

200 kg
0,1 - 0,2 kg
0,1 - 0,3 kg
0,2 - 0,4 kg

300 kg
0,1 - 0,3 kg
0,2 - 0,4 kg
0,2 - 0,5 kg

400 kg
0,2 - 0,5 kg
0,3 - 0,6 kg
0,3 - 0,8 kg

500 kg
0,3 - 0,6 kg
0,4 - 0,8 kg
0,5 - 1 kg

600 kg
0,4 - 0,7 kg
0,5 - 1 kg
0,5 - 1 kg

1 liter KwikBeet väger ca. 550 g.
Uppblött KwikBeet kan förvaras upp till 1 dygn under svala förhållanden (max.10-15° C).
OBS- undvik frost!
Utfodringsvägledning:
KwikBeet måste blötlaggas i vatten innan utfodring. KwikBeet bör vägas innan blötläggning i vatten. För
varje 100 g KwikBeet tillsätt 500 ml vatten och låt stå i minst 10 minuter innan den tilldelas hästen.
Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum
som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.
Förpackning: 20 kg säck
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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