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Brogaarden Optimal: Performance
- Ett toppkvalitativt müslifoder för topprestationer

Performance är ett koncentrerat müslifoder som är avsett för hästar och ponnyer i 
medelhårt till hårt arbete. Performance främjar hästens prestation utan tilldelning av 
onödiga kalorier, eftersom endast en liten daglig mängd ska ges för att uppfylla hästens 
behov av alla nödvändiga näringsämnen. Performance kan kompletteras med lusern 
och/eller havre om hästen saknar energi. 

Reducerat innehåll av stärkelse i prestationsshästens dagliga foder gör hästen mindre 
stressad. Stärkelseinnehållet i Performance är lågt till moderat, eftersom en stor del av 
energin är baserad på en kombination av smältbara fibrer och olja.

Performance tillför essentiella mineraler, vitaminer och aminosyror som understödjer 
optimal prestation och uthållighet. Performance innehåller organiska (bioplexa) och 
oorganiska mineraler, som i kombination ökar upptagningen av spårämnen. Inne-
hållet av vitamin E är högt i förhållande till andra foderblandningar, och det höga innehållet av essentiella 
aminosyror säkrar ett bra utnyttjande av proteininnehållet.

Performance innehåller QLC (Quality Life Care), som är en enastående blandning av naturliga antioxidanter, 
utvunnet från växter rika på antioxidanter. QLC antioxidanter är speciellt framtagna för att arbeta i synergi 
med redan existerande antioxidanter (mineraler och vitaminer), som finns i alla foderblandningar från Dod-
son & Horrell. Innehållet av frukt, grönsaker och örter bidrar till att ge fodret en god smak och främjar mat-
lusten.

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

Sammansättning: 
Värmebehandlat korn
Majsmassa
Värmebehandlat vete
Solrosextrakt
Melass
Lusern
Vetekli
Omelasserade sockerbetsfibrer
Rapsolja

Hackat gräs
Värmebehandlat majs
Värmebehandlade ärtor
Hela sojabönor
Linfrö
Kalciumkarbonat
Monokalciumfosfat
Salt
Magnesiumoxid
Morötter

Jästprodukt (källa till MOS)
Svarta Vinbär
Grönkål
Spenat
Rödbetor
Rosmarin
Nypon
Granatäpple

Analytiska beståndsdelar:
Smältbar energi 13 MJ/kg
                                  0,98 FE/kg
Torrsubstans                     88 %
Råprotein                           15 %
Smältbart råprotein 116 g/kg
Råfett                                      7 %
Råaska                                   10 %
Växttråd                                    8 %
Stärkelse                                  19 %
Socker 8,5 %
Lysin                                     1,4 %
Kalcium                                1,7 %

Fosfor                                   0,65 %
Magnesium                         0,5 %
Salt                                      0,8 %
Natrium                             0,3 %
Kalium                                    1 %
Koppar                       115 mg/kg
Kobolt                        0,05 mg/kg
Järn                            200 mg/kg
Mangan                    200 mg/kg
Selen                             1,2 mg/kg
Zink                            356 mg/kg
Jod                               1,3 mg/kg
Vitamin A               33.000 IE/kg

Vitamin D3                3.300 IE/kg
Vitamin E                 1.000 mg/kg
Vitamin B1                               33 mg/kg
Vitamin B2                  33 mg/kg
Vitamin B6                  28 mg/kg
Vitamin B12             0,6 mg/kg
Vitamin K 17 mg/kg
Biotin                      2,1 mg/kg
Folinsyra                 24 mg/kg
Pantotensyra          46 mg/kg
Nikotinsyra            105 mg/kg
Cholinklorid           1.500 mg/kg
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
Den rekommenderade mängden Performance bör följas, eftersom den förser hästen med nödvändiga 
vitaminer och mineraler. Performance ska ges tillsammans med ett hö/hösilage 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 att optimal utfodring för prestation 
och hull uppnås. Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt tillsatt i kraftfodret, vilket beror på 
arbetsnivån. Elektrolyter bör ges i stället för salt vid hårt arbete, transport, tävling eller om hästen svettas 
mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten.

Förslag till dagligt intag (ska fördelas på min. 3 lika måltider):

Hästens 
normalvikt

Underhåll/ mycket lätt 
arbete Lätt/medel arbete Medel/hårt arbete

300 kg

Performance            0,6 kg/dag
Hö/hösilage        min. 5-6 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Performance         0,75 kg/dag
Hö/hösilage       min.5-6 kg/dag
Salt                             ½ msk/dag

Performance            1 kg/dag
Ev. Lusern     0,25-0,5 kg/dag
Hö/hösilage         min. 6 kg/dag
Elektrolyter*             50 g/dag

400 kg

Performance          0,75 kg/dag
Hö/hösilage        min. 7-8 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Performance               1 kg/dag
Hö/hösilage      min. 7-8 kg/dag
Salt                              1 msk/dag

Performance      1,25 kg/dag
Ev. Lusern     0,5-0,75 kg/dag
Hö/hösilage        min. 8 kg/dag
Elektrolyter*             60 g/dag

500 kg

Performance               1 kg/dag
Hö/hösilage     min. 9-10 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Performance         1,25 kg/dag
Hö/hösilage      min.9-10 kg/dag
Salt                          1½ msk/dag

Performance         1,5 kg/dag
Ev. Lusern           0,5-1 kg/dag
Hö/hösilage      min. 10 kg/dag
Elektrolyter*             80 g/dag

600 kg

Performance          1,25 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Performance            1,5 kg/dag
Hö/hösilage   min.11-12 kg/dag
Salt                              2 msk/dag

Performance      1,75 kg/dag
Ev. Lusern        0,75-1 kg/dag
Hö/hösilage      min. 12 kg/dag
Elektrolyter*             90 g/dag

1 liter Optimal 4 - Performance väger ca. 460 g. 
*Mängden av elektrolyter är baserad på Brogaardens Elektrolyter. Om man använder ett annat märke, ska 
mängden justeras.

Om hästen går upp i vikt av rekommenderade fodermängder, kan grovfodermängden reduceras till 1,5 kg 
hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt. Alternativt kan fodret ändras - kontakt Brogaardens Foderrådgivning för 
ytterligare vägledning.

Om hästen går ner i vikt av vägledande utfodringsförslag, så kan mängden hö/hösilage ökas. Alternativt kan 
man komplettera med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Lucerne-mix Digest, Hartog Gras-Mix, Fibre 
Performance eller Speedi-beet/KwikBeet/Fibre-beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!), en mindre 
mängd av havre eller lite vegetabilisk olja. Alternativt kan fodret ändras till Optimal 3 - Cool Sport eller Stay-
power Muesli.

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum 
som visas tillsammans med produktens batchnummer på säcken. 

Förpackning: 15 kg säck 
Foderkategori: Kompletteringsfoder


