
Optimal trivsel 
ved optimal fodring

© Brogaardens Fodringsrådgivning • Tlf :  45 76 58 70/39 65 18 80 • www.brogaarden.eu

BROGAARDEN MASH

BROGAARDENS MASH er et velsmagende supplement til hestens daglige 
foder. Det består af varmebehandlede kornsorter, grøntsager og urter 
og er specielt velegnet til konkurrenceheste, heste i hårdt arbejde samt 
kræsne heste eller heste med nedsat appetit. Denne mash indeholder let-
tilgængelige næringsstoffer herunder også sukker og stivelse, og er derfor 
velegnet til hurtig genopfyldning af energireserverne og til at holde 
energiniveauet oppe hos heste i arbejde. 

BROGAARDENS MASH kan derfor med fordel gives efter hårde  
præstationer ved stævner, især de, som forløber over flere dage eller til  
distancestævner, som et lille måltid i pauserne. Havre er udeladt for at 
undgå unødvendig stress og nervøsitet hos opmærksomme/hidsige heste.  
Derudover er der tilsat forskelige urter, som gør mashen særdeles vel- 
smagende, og kan derfor med fordel også blandes i det øvrige foder for 
at øge appetitten. 

BROGAARDENS MASH kan både udfodres tørt og opblandet i koldt- eller lunkent vand for at øge hestens 
væskeoptagelse, hvilket gør det meget anvendelig i flere situationer. BROGAARDENS MASH kan anvendes 
enten, som et lille ekstra måltid eller som en del af den daglige fodring af heste.  

Denne mash er et tilskud, og kan ikke erstatte hestens almindelige foder. 

Sammensætning:  
Hvedeklid
Bygflager
Majsflager
Hørfrø
Rørmelasse
Lucerne
Gulerodsflager

Hørfrøolie
Hvede (prægelatineret)
Byg (prægelatineret)
Majs (prægelatineret)
Salt
Tørret cikoriekvas
Kalciumkarbonat
Hvidløg

Porre
Selleri
Timian
Rosmarin
Eukalyptus
Nælde

Analytiske bestanddele:  
Fordøjelig energi         11,9 MJ/kg
                                    0,9 FE/kg
Tørstof  88 %
Råprotein  11,5 %
Råfedt  7,5 %
Træstof  6,2 %
Råaske  7,6 %
Stivelse  29 %

Sukker  6 %
Lysin  0,4 %
Kalcium  0,9 %
Fosfor  0,6 %
Magnesium  0,4 % 
Natrium  0,6 %
Kalium                               0,9 %
Kobber                        32 mg/kg
Jern                             223 mg/kg

Mangan                      146 mg/kg
Selen                              0,6 mg/kg
Zink                           134 mg/kg
Jod                              0,5 mg/kg
Vitamin A  12.500 IE/kg 
Vitamin D3  1.500 IE/kg 
Vitamin E  150 mg/kg
Biotin  0,15 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

BROGAARDENS MASH er beregnet til at blive blandet i foderet (tørt eller blødt op i vand), som supplement til 
den øvrige fodring.

Forslag til daglig indtagelse:

Hestens normal vægt 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Vedligehold/let arbejde 100-200 g 100-300 g 200-400 g 200-500 g
Moderat/hårdt arbejde 100-300 g 100-400 g 200-600 g 200-750 g

BROGAARDEN MASH skal gives sammen med et tilskudsfoder eller en vitamin- og mineralblanding. 

Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for  
præstation og generel sundhed opnås. Foderrationen bør indeholde godt kvalitetshø eller wrap i en  
mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. 
Bliver hesten for tyk med den anbefalede mængde grovfoder (hø/wrap), kan mængden af grovfoder reduce-
res til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken. 

Emballage: 12 kg sæk 
Foderkategori: Tilskudsfoder til heste
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