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Uniblock
-et bredspektreret vitamin/mineraltilskud (mineralbalje) til heste i 
vedligehold

En vitamin/mineralbalje til at dække vitamin/mineralbehovet hos udvoksede 
heste i vedligehold. Uniblock har et bredspektret indhold af vitaminer og 
mineraler. Nem at bruge og velegnet til heste i vedligehold, evt. på døgngræs, 
hvor hesten ikke får andre vitamin/mineraltilskud.

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber
Vitamin A/E672  50.000 IE/kg Manganoxid 5000 mg/kg
Vitamin D/E671  10.000 IE/kg Kobberrsulfat pentahydrat 20.000 mg/kg
Vitamin E/3a700 1.250 mg/kg Zinkoxid 7.000 mg/kg
Calciumiodat 80 mg/kg Natriumselenit 35 mg/kg
Coboltcarbonat 160 mg/kg

Sammensætning:  
Melasse
Natriumklorid

Defluoriseret fosfor
Magnesiumoxid
Kalciumkarbonat

Kalciumoxid

Analytiske bestanddele:
Råprotein                             1 %
Råfedt                                     0,1 %
Råaske                                  60 %

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

Natrium                              9 %

FODRINGSVEJLEDNING
Fjern hanken fra spanden og placer Uniblock i velegnet beholder. Græssende får eller g<eder må ikke have 
adgang til spanden. Hvis hesten er på græs alene, kan spanden placeres direkte på jorden, men kontroller 
den jævnligt for revner eller anden skade. Spanden kan også bruges, når hesten står på stald, hvor den bør 
placeres et velegnet sted i boksen..
Uniblock er velegnet til de fleste typer heste og ponyer. Det ønskede forbrug er:

Pony, 300 kg: 50-75 g/dag svarende til ca. 500g/uge
Hest, 500 kg: 100-150 g/dag svarende til 1 kg/uge

Hvis hesten spiser mere end den anbefalede mængde pr. dag bør adgangen begrænses til et kortere tids-
rum.  Undgå overfodring - fjern blokken hvis nødvendig eller tildel spanden hver anden dag for at kontrol-
lere den ugentlige indtag. Må ikke fodres til får eller geder (herunder Mohair- og Dværggeder).

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:  12,5 kg spand (varenr. 30485). Foderkategori: Tilskudsfoder
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