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Brogaarden Optimal: Senior Diet
- Ett lättsmält müslifoder till äldre hästar och ponnyer.

Senior Diet är ett lättsmält müslifoder utvecklat till den äldre hästen som har svårt 
för att hålla lagom hull.  Sammansättningen är speciellt Utvecklad till äldre hästar 
och dom utmaningar som uppstår med ålder samt passar dom som bara njuter  
av sin ledighet eller som fortfarande rids. Flera olika örter samt ett patenterat anti-
oxidantpaket, baserat på frukter och grönsaker, är tillsatt för att stötta den äldre 
hästens generella välbefinnande.

Senior Diet har ett balanserat mineralinnehåll, och innehåller en kombination
av organiska (bioplexa) och oorganiska mineraler, som i kombination ökar upptag-
ningen av spårämnen. Proteinkvalitén är förhöjd för att säkra ett ökat utnyttjande.
Spannmålssorterna (stärkelsen) i fodret har värmebehandlats, vilket främjar foderut-
nyttjandet och optimal trivsel för den gamla hästen. Fodret har också
tillsats Actisaf jästkultur för att understödja en stabil tarmmiljö.

Senior Diet innehåller QLC-antioxidanter (Quality Life Care), som är en patenterad unik
blandning från Dodson & Horrell bestående av naturliga antioxidanter, utvunnet från plantor rika på
antioxidanter är speciellt framtagna för att arbeta i synergi med redan existerande antioxidanter (mi-
neraler och vitaminer) och är bland annat viktiga för underhåll av hästens immunförsvar. Innehållet av 
frukt,grönsaker och örter ger fodret en bra smak och främjar matlusten. Tillsatt Mobility- örter som stöder 
rörelsemekanismen.

Fodret kan blötas upp i vatten, och är därmed lättare att äta för hästar med dåliga tänder. 

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

Sammansättning:  
Lusern
Värmebehandlat korn
Hackad halm
Havrekli
Melass
Majsmassa
Solrosextrakt
Hela sojabönor
Värmebehandlat majs
Omelasserade sockerbetsfibre
Vetekli

Rapsolja
Värmebehandlade ärtor
Monokalciumfosfat
Kalciumkarbonat
Linfrö
Torkade morötter
Salt
Magnesiumoxid
Vitlök 
Sellerifrö
Merian
Maskrosblad

MSM
Nässla
Svarta Vinbär
Grönkål
Spenat
Rödbetor
Rosmarin
Nypon
Granatäpple
Actisaf jästkultur

Analytiska bestånsdelar:
Smältbar energi       11,25 MJ/kg
                                  0,85 FE/kg
Torrsubstans                     88 %
Råprotein                              13 %
Smältbart råprotein 101 g/kg
Råfett                                   5 %
Råaska 9,5 %
Växttråd                                  15 %
Stärkelse                                  15 %
Socker   7 %                                 
Lysin                                    0,93 %
Kalcium                                1,4 %

Fosfor                                   0,45 %
Magnesium                         0,37 %
Salt                                      0,9 %
Natrium                            0,38 %
Kalium                                 1,2 %
Svavel                                 0,2 %
Koppar                         70 mg/kg
Kobolt                       0,07 mg/kg
Järn                              190 mg/kg
Mangan                       125 mg/kg
Selen                               0,75 mg/kg
Zink                            225 mg/kg
Jod                               0,9 mg/kg

Vitamin A               19.770 IE/kg
Vitamin D3                1.977 IE/kg
Vitamin E                 500 mg/kg
Vitamin B1                 20 mg/kg
Vitamin B2                 20 mg/kg
Vitamin B6                  55 mg/kg
Vitamin B12            0,35 mg/kg
Vitamin K 10 mg/kg
Biotin                       2,6 mg/kg
Folinsyra                     14 mg/kg
Pantotensyra          27 mg/kg
Nikotinsyra                 63 mg/kg
Cholinklorid              1.200 mg/kg
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
Den rekommenderade mängden Senior Diet bör följas, eftersom den förser hästen med nödvändiga 
vitaminer och mineraler. Senior Diet ska ges tillsammans med hö/hösilage av bra 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 att den uppnår optimal 
utfodring för prestation och hull. 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 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 
normal-

vikt

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

200 kg

Senior Diet                 0,8 kg/dag
Hö/hösilage  min. 3½-4 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Senior Diet                    1 kg/dag
Hö/hösilage  min. 3½-4 kg/dag
Salt                                 1 tsk./dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utarbetande av foderstat

300 kg

Senior Diet                 1,2 kg/dag
Hö/hösilage     min. 5-6 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Senior Diet                 1,5 kg/dag
Hö/hösilage     min. 5-6 kg/dag
Salt                              ½ msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utarbetande av foderstat

400 kg

Senior Diet                 1,6 kg/dag
Hö/hösilage    min. 7-8 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Senior Diet                    2 kg/dag
Hö/hösilage     min. 7-8 kg/dag
Salt                               1 msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utarbetande av foderstat

500 kg

Senior Diet                    2 kg/dag
Hö/hösilage    min. 9-10 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Senior Diet                 2,5 kg/dag
Hö/hösilage    min. 9-10 kg/dag
Salt                           1½ msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utarbetande av foderstat

600 kg

Senior Diet                 2,4 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Senior Diet                    3 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
Salt                               2 msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utarbetande av foderstat

1 liter Optimal 8 - Senior Diet väger ca. 460 g.

Om hästen går ner i vikt av vägledande utfodringsförslag, så kan mängden hö/hösilage ökas. Alternativt kan 
man komplettera med Speedi-beet/KwikBeet (båda ska blötas upp i vatten!) eller lite vegetabilisk olja.
 
Om hästen går upp i vikt av vägledande foderstater, kan mängden av Senior Diet reduceras och istället kom-
pletteras med en vitamin/mineralblandning exempelvis Performance Vit & Mins. 

Senior Diet kan blötas upp i vatten till hästar med dåliga tänder.

Kom ihåg att få hästens tänder undersökta med jämna mellanrum, hos äldre hästar, gärna 2 gånger om året. 
Äldre hästar behöver under vissa perioder hjälp för att hålla värmen, med täcke eller vindskjul. 

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

Förpackning: 15 kg säck (varunummer 39688)
Foderkategori: Kompletteringsfoder


