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Uniblock
-- ett bredspektrum vitamin/mineraltillskott (mineralbalja) till  
hästar i underhåll 

En vitamin/mineralbalja till att täcka vitamin/mineralbehovet hos fullvuxna hästar 
i underhåll. Uniblock innehåller ett bredspektrum av vitaminer och mineraler. Det 
är lätt att använda och passar bra till hästar i underhåll, t.ex. hästar som går på 
bete dygnet runt, som inte får andra vitamin/mineraltillskott. 

Tillsättningsämnen:
Vitamin A/E672  50.000 IE/kg Manganoxid 5000 mg/kg
Vitamin D/E671  10.000 IE/kg Kopparsulfat pentahydrat 20.000 mg/kg
Vitamin E/3a700 1.250 mg/kg Zinkoxid 7.000 mg/kg
Kalciumiodat 80 mg/kg Natriumselenit 35 mg/kg
Koboltkarbonat 160 mg/kg

Sammansättning:  
Melass
Natriumklorid

Avfluorerat fosfor
Magnesiumoxid
Kalciumkarbonat

Kalciumoxid

Analytiska beståndsdelar:
Råprotein                             1 %
Råfett                                     0,1 %
Råaska                                  60 %

Växttråd                           0,1 %
Kalcium                                8 %
Fosfor                                   2,5 %
Magnesium                       4 %

Natrium                              9 %

UTFODRINGSVÄGLEDNING
Ta bort handtaget från hinken och placera Uniblock i en passande behållare. Betande Får eller Getter får inte 
ha tillgång till spannen. Om hästen endast går på bete, så kan hinken placeras direkt på marken, men kon-
trollera spannen regelbundet, så den inte har fått sprickor eller annan skada. Hinken kan också användas när 
hästen står i stall och då bör den placeras på ett passande ställe i boxen.

Uniblock passar bra till de flesta häst- och ponnytyper. Det önskade förbruket är:

Ponny, 300 kg: 50-75 g/dag svarande till ca. 500 g/vecka
Häst, 500 kg: 100-150 g/dag svarande till 1 kg/vecka

Om hästen äter mer än den rekommenderade mängden per dag, så bör tillgången begränsas till ett kortare 
tidsrum. Undvik överutfodring – ta bort blocket om det är nödvändigt eller tilldela hinken varannan dag för 
att kontrollera veckointaget. Uniblock får inte fodras till får eller getter (härunder Mohair- och Dvärggetter). 

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och kyligt. Ska helst användas innan det 
datumet, som står tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken. 

Emballage:  12,5 kg hink  (varunummer 30485). Foderkategori: Kompletteringsfoder
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