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Oat Balancer
En toppkvalitativ müsli till avelsston, avvanda föl, unghästar och 
hingstar

Oat Balancer är en koncentrerad müsli tilltänkt fullblodiga och varmblodiga
avelsston, för avvanda föl 6-12 månader, unghästar från 1 till 3 år samt hingstar 
under betäckningstiden. 

Oat Balancer ska ges tillsammans med grovfoder (hö/hösilage) samt Lucern och 
mindre mängder spannmål. Energin i Oat Balancer stammar från lättsmälta fibrer 
och olja samt värmbehandlat spannmål. Det säkerställer ett tillräckligt högt ener-
giinnehåll och förbättrat foderutnyttjande. Användning av Oat Balancer reducerar 
behovet av spannmål. 
 
Oat Balancer har ett högt innehåll av protein, essentiella aminosyror, vitaminer 
och mineraler, och innehåller organiska (bioplex) och oorganiska mineraler som 
tillsammans ökar upptagning av spårämnen. 

Oat Balancer har tillsatt Actisaf jästkultur för att underhålla tarmsystemet. 

Skillnader mellan nedanstående utfodringsanvisningar och vägledning på säcken kan förekomma. Detta 
orsakas bl.a. av skillnader i mängd och näringsinnehåll i grovfodret (hö/hösilage). 

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt 
förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.

Sammansättning:
Vetekli
Värmebehandlat korn
Skalad solrosfrömjöl
Sockerrörsmelass
Skalfritt sojamjöl
Kalciumkarbonat
Gräs

Linfrö
Linfröexpeller
Omelasserade sockerbetsfibrer
Soja
Monokalciumfosfat
Salt
Värmebehandlat majs
Värmebehandlade ärtor

Magnesiumoxid
Dikalciumfosfat
Mynta
Basilika
ActiSaf jästkultur
(Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 
(4b1702) 1,75 x 1010cfu/kg)

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi               11 MJ/kg
                                0,82 FE/kg
Torrsubstans                     88 %
Råprotein                              18 %
Smältbart råprotein 148 g/kg
Råfett                                      4 %
Råaska                                14,3 %
Växttråd                                7,6 %
Stärkelse                                  17 %
Socker 7,7 %
Lysin                                      1,5 %
Kalcium                                3 %

Fosfor                                   0,95 %
Magnesium                       0,65 %
Natrium                              0,46 %
Klorid                              1 %
Kalium                                1,2 %
Koppar                         110 mg/kg
Kobolt                         0,09 mg/kg
Järn                             200 mg/kg
Mangan                      365 mg/kg
Selen                                1 mg/kg
Zink                            410 mg/kg
Jod                               2 mg/kg
Vitamin A               33.000 IE/kg

Vitamin D3                3.300 IE/kg
Vitamin E                 1.400 mg/kg
Vitamin B1                  47 mg/kg
Vitamin B2                 35 mg/kg
Vitamin B6                  25 mg/kg
Vitamin B12             0,7 mg/kg
Biotin                     4,5 mg/kg
Folinsyra                   23 mg/kg
Pantotensyra              28 mg/kg
Nikotinsyra               59 mg/kg
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
Den rekommenderade mängden Oat Balancer bör följas eftersom det ger hästen nödvändiga vitaminer och 
mineraler. Oat Balancer ska ges tillsammans med hö eller hösilage av god kvalitet 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 individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så att man uppnår optimal utfodring för 
växt och hull. Saltsten ska alltid finnas tillgänglig. Man kan komplettera med Hartog/Brogaarden Lucern Mix, 
Hartog Gras-Mix eller Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!) för att ge 
extra fibrer och energi i foderransonen. 

Till överviktiga avelsston och unghästar som får för många kalorier (energi) med nedanstående 
utfodringsanvisningar bör man använda Suregrow istället. 

Utfordringsförslag till Avvanda föl og unghästar :
(rekommenderad daglig mängd - ska fördelas på min 3 lika måltider)

Förväntad 
fullvuxen 

vikt

Avvanda föl
6-12 månader

Unghäst
1-2  år

Unghäst
2-3 år*

300 kg

Oat Balancer               0,75 kg/dag
Lusern                0,25-0,5 kg/dag
Havre                         0,25 kg/dag
Hö/hösilage         min. 3 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                0,9 kg/dag
Lusern                0,25-0,5 kg/dag
Havre                0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage      min. 4-5 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                0,9 kg/dag
Lusern                0,25-0,5 kg/dag
Havre                0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

400 kg

Oat Balancer                     1 kg/dag
Lusern                0,25-0,5 kg/dag
Havre                  0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage       min. 5 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                1,1 kg/dag
Lusern              0,5-0,75 kg/dag
Havre                0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage     min.  6-7 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                1,1 kg/dag
Lusern               0,5-0,75 kg/dag
Havre                0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage      min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

500 kg

Oat Balancer               1,25 kg/dag
Lusern                      0,5-1 kg/dag
Havre                  0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage        min. 6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                1,4 kg/dag
Lusern                    0,5-1 kg/dag
Havre                      0,5-1 kg/dag
Hö/hösilage      min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                 1,4 kg/dag
Lusern                    0,5-1 kg/dag
Havre                      0,5-1 kg/dag
Hö/hösilage   min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

600 kg

Oat Balancer                  1,5 kg/dag
Lusern                      0,5-1 kg/dag
Havre                     0,75-1 kg/dag
Hö/hösilage       min. 7 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer               1,75 kg/dag
Lusern                    0,5-1 kg/dag
Havre                    0,75-1 kg/dag
Hö/hösilage      min. 8-9 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer              1,75 kg/dag
Lusern                    0,5-1 kg/dag
Havre                   0,75-1 kg/dag
Hö/hösilage  min. 11-12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

* Denna mängd rekommenderas fram tills hästen är fullvuxen. När hästen är fullvuxen, bör fodertypen  
ändras. 

Om fölet/unghästen går för mycket upp i vikt av de rekommenderade mängderna Oat Balancer bör man 
använda Suregrow i stället. 

Om fölet/unghästen inte går upp tillräckligt mycket i vikt av de rekommenderade mängderna Oat Balancer, 
kan man komplettera med Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!), lite 
vegetabilisk olja eller Equi-Jewel. Unghästar på gräs ska ha komplement av vitaminer och mineraler. Antin-
gen en lämplig vitamin/mineral blandning den första delen av sommaren, eller Suregrow (med protein) – 
den sista delen av sommaren.
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Utfordringsförslag till avelsston: 
(rekommenderad daglig mängd - ska fördelas på minst 3 lika måltider)

Hästens 
normal

vikt

Dräktighetsmånad 
1-8 månad

Dräktighetsmånad 
9-11 månad

Digivning
Första 3 månader

300 kg

Oat Balancer                   0,6 kg/dag
Lusern                  0,25-0,5 kg/dag
Evt. Havre                  0,25 kg/dag
Hö/hösilage        min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                    1 kg/dag
Lusern                  0,25-0,5 kg/dag
Evt. Havre           0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage       min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                   1,4 kg/dag
Lusern                  0,25-0,5 kg/dag
Evt. Havre           0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage           min. 6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

400 kg

Oat Balancer                0,75 kg/dag
Lusern                  0,25-0,5 kg/dag
Evt. Havre           0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage       min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                1,25 kg/dag
Lusern                   0,5-0,75 kg/dag
Evt. Havre           0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage       min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                 1,75 kg/dag
Lusern                  0,5-0,75 kg/dag
Evt. Havre           0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage           min. 8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

500 kg

Oat Balancer                 0,9 kg/dag
Lusern                        0,5-1 kg/dag
Evt. Havre           0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage     min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                 1,5 kg/dag
Lusern                         0,5-1 kg/dag
Evt. Havre                0,5-1 kg/dag
Hö/hösilage    min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                   2,1 kg/dag
Lusern                        0,5-1 kg/dag
Evt. Havre                0,5-1 kg/dag
Hö/hösilage        min. 10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

600 kg

Oat Balancer                 1,25 kg/dag
Lusern                        0,5-1 kg/dag
Evt. Havre                0,5-1 kg/dag
Hö/hösilage   min.11-12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer              1,75 kg/dag
Lusern                      0,75-1 kg/dag
Evt. Havre              0,75-1 kg/dag
Hö/hösilage    min. 11-12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Oat Balancer                2,5 kg/dag
Lusern                        0,5-1 kg/dag
Evt. Havre           0,75-1,5 kg/dag
Hö/hösilage         min. 12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Mängden foder ska minskas till ston på gräs. Mängden gräs avgör hur mycket utfodringsportionen ska 
minskas. Kontakta gärna Brogaardens Foderrådgivning angående portioner.

Om stoet går för mycket upp i vikt av Oat Balancer medan hon går på gräs, rekommenderas Suregrow i stäl-
let. Dräktiga ston får inte bli för tjocka ge ev.  mindre mängd Lusern än rekommenderat, som alternativ kan 
Suregrow användas i stället. Om det inte är tillräckligt för att hästen ska gå ner i vikt, kan grovfodermängden 
reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Dräktiga ston får inte bli för magra ge. Om hästen går ner i vikt av de vägledande utfodringsförslagen, kan 
mängden av hö/hösilage ökas. Alternativt kan man komplettera med Speedi-Beet, KwikBeet eller Fibre-Beet 
(alla tre produkter ska blötas upp i vatten!) för att ge extra fibrer och energi i foderstaten, lite vegetabilisk olja 
eller Equi-Jewel. 

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 (varunummer 30662)
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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