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Brogaarden Optimal: Icelandic Nature
Koncentreret fiberholdigt foder til islandske heste og  
nøjsomme heste/ponyer i vedligehold og let arbejde 

Icelandic Nature er en koncentreret, fiberholdig müsliblanding beregnet til 
udvoksede Islandske heste og nøjsomme heste/ponyer i vedligehold eller let 
arbejde. Består af råvarer rige på essentielle næringsstoffer, herunder vitaminer 
og mineraler, samt fibre som bidrager til en god og naturlig fordøjelse. 

Icelandic Nature har et lavt energiindhold (kalorieindhold) og et højt indhold af 
vitaminer og mineraler. Icelandic Nature er dækkende ved en lille daglig mængde, 
og kan bruges som eneste foder ved siden af græs eller hø/wrap, og er derfor ideel 
til heste, som skal begrænse kalorie- eller sukker/stivelsesindtaget. 

Flere forskellige urter samt en patenteret antioxidantpakkke (QLC) er tilsat for at 
støtte den islandske hests generelle velbefindende. QLC (Quality Life Care) er en unik patenteret blanding fra 
Dodson & Horrell bestående af naturlige antioxidanter, udvundet af planter rige på antioxidanter. Indholdet 
af frugt, grøntsager og urter er med til at give foderet en god smag og fremme ædelysten. Derudover inde-
holder Icelandic Nature Actisaf gærkultur for at understøtte et stabilt tarmmiljø.

Sammensætning:  
Havreklid
Havrehalm
Umelasserede sukkerroefibre
Varmebehandlede ærter
Majsbærme
Solsikkeskrå
Melasse
Lucerne
Rapsolie
Snittet græs

Hvedeklid
Monokalciumfosfat
Varmebehandlet majs
Hele sojabønner
Hørfrø
Salt
Kalciumkarbonat
Magnesiumoxid
Nælde
Burre
Kamilleblomst

Hvidløg
Granatæbler
Rosmarin
Solbær
Hyben
Grønkål
Spinat
Rødbeder
ActiSaf gærkultur

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi     10,2 MJ/kg
                                 0,77 FE/kg
Tørstofprocent                     88 %
Råprotein                             11 %
Råfedt                                   6 %
Råaske                                  11 %
Træstof                                 18 %
Stivelse                               8 %
Sukker 7 %
Lysin                                     0,85 %
Kalcium                                1,7 %
Fosfor                                   0,85 %

Magnesium                         0,3 %
Salt                                      1 %
Natrium                             0,5 %
Kalium                                0,9 %
Svovl                                0,2 %
Kobber                       120 mg/kg
Kobolt                         0,02 mg/kg
Jern                            300 mg/kg
Mangan                     210 mg/kg
Selen                                1,5 mg/kg
Zink                            380 mg/kg
Jod                               1,5 mg/kg
Vitamin A               35.550 IE/kg

Vitamin D3                3.550 IE/kg
Vitamin E               950 mg/kg
Vitamin B1               36 mg/kg
Vitamin B2               36 mg/kg
Vitamin B6               25 mg/kg
Vitamin B12            0,65 mg/kg
Vitamin K            18 mg/kg
Biotin                     4,5 mg/kg
Folinsyre                  26 mg/kg
Pantotensyre          49 mg/kg
Nikotinsyre              114 mg/kg
Cholinklorid           1.090 mg/kg

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt fore-
kommende mineraler fra ingredienserne såsom fibre, urter m.m.
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FODRINGSVEJLEDNING
Den anbefalede mængde Icelandic Nature bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige 
vitaminer og mineraler. Icelandic Nature skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig 
mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. 
Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præsta-
tion samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig.  

Forslag til daglig indtagelse:
Hestens 
normal 

vægt

Vedligehold/ 
meget let arbejde Let/moderat arbejde Moderat/hårdt arbejde

200 kg

Icelandic Nature       0,3 kg/dag
Hø/wrap        min. 3½-4 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Icelandic Nature       0,4 kg/dag
Hø/wrap        min. 3½-4 kg/dag
Salt                                 1 tsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

300 kg

Icelandic Nature    0,45 kg/dag
Hø/wrap           min. 5-6 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Icelandic Nature       0,6 kg/dag
Hø/wrap           min. 5-6 kg/dag
Salt                              ½ spsk/dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

400 kg

Icelandic Nature       0,6 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Icelandic Nature      0,8 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
Salt                               1 spsk/dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

500 kg

Icelandic Nature    0,75 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Icelandic Nature          1 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
Salt                           1½ spsk/dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

600 kg

Icelandic Nature       0,9 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Icelandic Nature      1,2 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
Salt                               2 spsk/dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

1 liter Optimal 10 - Icelandic Nature vejer ca. 525 g.

Hvis din hest tager på af de vejledende fodringsforslag, kan mængden af Icelandic Nature reduceres og i 
stedet suppleres med en vitamin- og mineralblanding f.eks. Performance Vit & Mins. Er det ikke tilstrækkeligt 
til hesten begynder gradvist at tabe sig, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg 
kropsvægt. 

Hvis hesten taber sig på de vejledende fodringsforslag, kan mængden af hø/wrap øges eller fodrings-
forslaget kan suppleres med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Lucerne-mix Digestive, Hartog Gras-
mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!) eller lidt vegetabilsk olie. Alternativt kan foderet 
ændres til f.eks. Optimal 6 - Icelandic Power eller Optimal 4 - Performance. Kontakt venligst Brogaardens 
Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70, hvis du ønsker hjælp til fodring af din hest eller pony.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. 

Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchkode 
på fodersækken. 

Emballage: 15 kg sæk
Foderkategori: Tilskudsfoder

Vers.0520


