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Fibergy 
-  topkvalitets fiberblanding

Fibergy er udviklet til nøjsomme heste/ponyer. Fibergy har et meget lavt ind-
hold af stivelse og sukker. Fibergy er en fiberblanding bestående af lucerne og 
snittet halm af en god kvalitet. Blandingen indeholder også mynte, hvilket giver 
en god smag og øger appetitten.

Dette foder er ikke tilsat mineraler/vitaminer, og skal derfor suppleres med et 
tilskudsfoder eller en vitamin-mineralblanding.

 

FODRINGSVEJLEDNING
Fibergy skal gives sammen med et tilskudsfoder eller en vitamin- og mineralblanding. Fodring af
heste er individuelt og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation og
kondition opnås. Foderrationen bør indeholde godt kvalitets hø 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. Maksimering af godt 
stråfoder i hestens daglige foderration bevirker en fornuftig økonomi pga. en sundere hest. Bliver hesten 
for tyk ved denne mængde grovfoder (hø/wrap), kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap 
per 100 kg kropsvægt. 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 eller hvis 
hesten sveder meget. Hesten bør altid have adgang til friskt vand.  

Forslag til daglig indtagelse:
Hestens normal vægt 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg

Vedligehold/let arbejde       0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg
Moderat/hårdt arbejde       0,25-0,5 kg 0,25-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,5 kg 1-1,5 kg

1 liter Fibergy vejer ca. 120 g.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batch-nummer på fodersækken. 
Emballage: 90 liter (ca. 20 kg sæk) (varenr. 34231)
Foderkategori: Tilskudsfoder

Sammensætning:  
Snittet halm 
Lucerne

Rørmelasse
Rapsolie 
Mynte (2 %)

Kalciumkarbonat
Salt
Dikalciumfosfat

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi        9 MJ/kg
                                 0,68 FE/kg
Tørstofprocent                     90 %
Råprotein                                8 %
Råfedt                                 5 %
Råaske                                   9 %

Træstof                                27 %
Lysin                                    0,25 % 
Stivelse                                 1,5 %
Sukker                                          7,5 %
Kalcium                              1,35 %
Fosfor                                 0,2 %
Magnesium                              0,15 %

Natrium                                        0,5 %
Kalium                                          1,6 %
Kobber                                   5 mg/kg
Jern                                     185 mg/kg
Mangan                               31 mg/kg
Zink                                       11 mg/kg
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