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Barley Rings
- til heste der skal genoprette eller forbedre deres 
foderstand

Barley Rings er en kombination af varmebehandlet byg og hørfrø tilsat kalk, 
biotin og andre vitaminer og mineraler. Kan bruges til at øge indholdet af 
energi i foderrationen. Kornsorter som byg, majs og hvede bør varmebehand-
les, inden det gives til hesten, da den har meget svært ved at fordøje det. 
Ved varmebehandling nedbrydes stivelsesmolekylerne, så hesten har meget 
nemmere ved at optage stivelsen i tyndtarmen, hvor det skal optages for ikke 
at give fordøjelsesproblemer. 

Barley Rings kan bruges som erstatning for andre kornprodukter som f.eks. 
havre, byg og majs.

Hørfrø forsyner hesten med fedtsyrer, som bl.a. understøtter hud- og pels-
funktionen.

Dette foder indeholder en mindre mængde vitaminer/mineraler, men skal 
suppleres med et tilskudsfoder eller en vitamin/mineralblanding. 

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.

Sammensætning:  
Varmebehandlet byg
Hørfrø

Foderkalk
Salt
Vitaminer/spormineral mix

Analytiske bestanddele:  
Fordøjelig energi      13,5 MJ/kg
                                 1,02 FE/kg
Tørstofprocent                    88 %
Råprotein                            11 %
Råfedt                                   6 %
Råaske                                  5,2 %
Træstof                                 4,3 %
Stivelse                                 45 %
Sukker 2,3 %
Lysin                                    0,4 %
Kalcium                                 0,95 %
Fosfor                                    0,45 %

Magnesium                        0,15 %
Natrium                            0,38 %
Klorid                            0,69 %
Kalium                               0,47 %
Kobber                        30 mg/kg
Kobolt                      0,03 mg/kg
Jern                             125 mg/kg
Mangan                      90 mg/kg
Selen                              0,44 mg/kg
Zink                           105 mg/kg
Jod                              0,65 mg/kg
Vitamin A              10.000 IE/kg
Vitamin D3               1.000 IE/kg

Vitamin E                 200 mg/kg
Vitamin B1                  12 mg/kg
Vitamin B2                  8 mg/kg
Vitamin B6               1,5 mg/kg
Vitamin B12          0,25 mg/kg
Vitamin K 0,8 mg/kg
Biotin                     0,25 mg/kg
Folinsyre                     1,2 mg/kg
Nikotinsyre 5 mg/kg 
Pantotensyre                        3 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING
Barley Rings 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. Barley Rings indeholder 
en mindre mængde vitaminer/mineraler, men skal suppleres med et tilskudsfoder eller en vitamin/mineral-
blanding. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for 
præstation samt tilpas foderstand opnås. Hesten skal enten have adgang til saltsten eller få salt tilføjet i 
krybbefoderet, hvilket afhænger af arbejdsniveauet. Elektrolytter bør gives i stedet for salt ved hårdt arbejde, 
transport, konkurrencer eller hvis hesten sveder meget. Hesten bør altid have adgang til friskt vand. 
Der kan suppleres med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Gras-mix, Fibre Performance, Fibre Fusion 
eller Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!) for at give ekstra fibre og energi i foderrationen.

Forslag til daglig indtagelse (skal fordeles på min. 3 ens måltider)
Hestens normal vægt 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Vedligehold/meget let arb. 0,25 - 0,5 kg 0,25 - 0,5 kg 0,5 - 1 kg 0,75 - 1,25 kg
Let/moderat arbejde 0,25 - 0,5 kg 0,5 - 0,75 kg 0,75 - 1,25 kg 1 - 1,5 kg
Moderat/hårdt arbejde 0,5 - 0,75 kg 0,5 - 1 kg 1 - 1,5 kg 1,5 - 2 kg

1 liter Barley Rings vejer ca. 470 g

Mængderne af Barley Rings er beregnet ud fra, at det bruges som eneste korn supplement til tilskudsfoder. 
Da produktet indeholder vitaminer og mineraler, bør foderplanen afstemmes.  
Kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken. 

Emballage: 15 kg sæk (varenr. 30676)
Foderkategori: Tilskudsfoder
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