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Brogaarden Optimal: Sport Power 
- Pelleterat foder till hästar i medel, hårt eller intensivt arbete. 

Sport Power är ett pelleterat foder till hästar i medel, hårt eller intensivt arbete. För 
hästar som behöver mer energi eller extra uthållighet från näringsrika ingredienser 
under hårda ansträngningar. Idealisk till kräsna hästar, som sorterar i fodret.

Hästar i hård träning och tävling lever i en krävande tillvaro. Det ställer stora krav på 
hästens kondition, styrka, uthållighet och psyke. Det kräver stora mängder energi 
och näringsämnen i det dagliga fodret, om hästens ska kunna prestera. Sport Power 
är ett ekonomiskt pelleterat foder, som är baserat på den senaste kunskapen om 
träningsfysiologi och utfodring av prestationshästar.

Innehållet av energi består av en kombination av snabb och långsam energi, som 
säkrar reaktionsförmågan samtidigt som den bidrar till att hästens uthållighet ökar.
Innehållet av stärkelse är lågt/medel som reducerar uppsamlingen av mjölksyra i musklerna. Ett begränsat 
innehåll av stärkelse är dessutom viktigt för ett sunt och välfungerande tarmsystem. Både mängden och 
kvalitén av protein levererar byggstenar till muskeluppbyggning.

Fodret innehåller organiska (bioplex) och oorganiska mineraler, som i kombination ökar upptagningen av 
spårämnen. Innehåller QLC-antioxidanter (Quality Life Care), som är en unik patenterat blandning från Dod-
son & Horrell bestående av naturliga antioxidanter. Innehållet av frukt, grönsaker och örter ger fodret en god 
smak och främjar matlusten.

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
Snittad gräs
Torkad betmassa
Värmebehandlat vete
Havrekli
Värmebehandlat korn

Sockerrörsmelass
Linfrö
Hela sojabönor
Salt
Dikalciumfosfat
Kalciumkarbonat
Magnesiumoxid

Svarta Vinbär
Oregano
Granatäpple
Grönkål
Spenat
Rötbetor
Nypon

Analytiska bestånsdelar:
Smältbar energi       11,25 MJ/kg
                                  0,85 FE/kg
Torrsubstans                     88 %
Råprotein                           12 %
Smältbart råprotein 92 g/kg
Råfett                                   3,5 %
Växttråd                              12 %
Råaska                                 8 %
Stärkelse                                  19 %
Socker 7 %
Lysin                                     0,5 %
Kalcium                                1,3 %

Fosfor                                   0,6 %
Magnesium                         0,2 %
Salt                                      1,1 %
Natrium                              0,44 %
Kalium                                 1 %
Svavel                                 0,25 %
Koppar                         65 mg/kg
Kobolt                         0,2 mg/kg
Järn                            168 mg/kg
Mangan                       136 mg/kg
Selen                               0,8 mg/kg
Zink                            205 mg/kg
Jod                               0,9 mg/kg

Vitamin A              17.500 IE/kg
Vitamin D3                1.750 IE/kg
Vitamin E                 420 mg/kg
Vitamin B1                    18 mg/kg
Vitamin B2                    18 mg/kg
Vitamin B6                  56 mg/kg
Vitamin B12               0,32 mg/kg
Vitamin K 8,5 mg/kg
Biotin                       2,5 mg/kg
Folinsyra                     13 mg/kg
Pantotensyra           24 mg/kg
Nikotinsyra                 56 mg/kg
Cholinklorid              1.150 mg/kg
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
Den rekommenderade mängden bör följas, eftersom det förser hästen med nödvändiga vitaminer och mine-
raler. Sport Power ska ges tillsammans med hö eller 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 får optimal utfodring för prestation och 
hull. Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt tillsatt i kraftfodret, vilket beror på arbets- nivån. 
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 daglig fodergiva (ska fördelas på min. 3 lika måltider):

Hästens 
normal 

vikt

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

300 kg

Sport Power                   1 kg/dag
Hö/hösilage         min. 5-6 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Sport Power            1,25 kg/dag
Hö/hösilage        min. 5-6 kg/dag
Salt                              ½ msk./dag

Sport Power             1,8 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
Elektrolyter*                50 g/dag

400 kg

Sport Power                1,5 kg/dag
Hö/hösilage         min. 7-8 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Sport Power            1,75 kg/dag
Hö/hösilage        min. 7-8 kg/dag
Salt                               1 msk./dag

Sport Power             2,4 kg/dag
Hö/hösilage         min. 8 kg/dag
Elektrolyter*                60 g/dag

500 kg

Sport Power             1,75 kg/dag
Hö/hösilage      min. 9-10 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Sport Power            2,25 kg/dag
Hö/hösilage      min. 9-10 kg/dag
Salt                           1½ msk./dag

Sport Power                3 kg/dag
Hö/hösilage       min. 10 kg/dag
Elektrolyter*                70 g/dag

600 kg

Sport Power             2,25 kg/dag
Hö/hösilage    min. 11-12 kg/dag
+ tillgång till saltsten

Sport Power            2,75 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
Salt                               2 msk./dag

Sport Power             3,6 kg/dag
Hö/hösilage       min. 12 kg/dag
Elektrolyter*                90 g/dag

1 liter Optimal 7 - Sport Power väger ca. 700 g.
*Mängden elektrolyter är baserat på Brogaardens Elektrolytter. Om man använder ett annat märke, ska 
mängden justeras. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för att få foderstaten justerad.

Om hästen går ner i vikt av vägledande utfodringsförslag, kan mängden hö/hösilage ökas. Alternativt kan 
man komplettera med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Digest, Hartog Grass Mix, Fibre Performance, 
Fibre Fusion eller Speedi-beet/KwikBeet/Fibre-beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!), lite vegetabi- 
lisk olja, Equi-jewel och/eller mindre mängd havre.

Om hästen går upp i vikt av de vägledande foderplanerna, kan mängden Sport Power reduceras och istället 
kompletteras med en vitamin/mineralblandning exempelvis Brogaarden Vitamins & Minerals/Sure- Grow. 
Alternativt kan fodret ändras till Performance Concentrate Muesli. 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.

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

Förpackning: 15 kg säck (varunummer 39687)
Foderkategori: Kompletteringsfoder


