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Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi        11,5 MJ/kg
                                 0,87 FE/kg
Tørstofprocent                     90 %
Råprotein                                11,5 %
Råfedt                                 8 %

Råaske                                   7 %
Træstof                                21 %
Lysin                                    0,54 %
Methionin                                 0,14 % 
Stivelse                                 6,5 %
Sukker                                          4,5 %

Kalcium                              1,15 %
Fosfor                                 0,25 %
Magnesium                                0,1 %
Natrium                                        0,2 %
Klorid                                          0,34 %

Sammensætning:  
Lucerne
Esparsette
Snittet græs
Havre
Hel havreplante

Rapsolie
Havreklid
Umelasserede roefibre
Majs
Græs
Rørmelasse

Natriumbikarbonat
Monokalciumfosfat
Mannan Oligosakkarider (MOS)
ActiSaf gærkultur

Fibre Fusion
- topkvalitets fiberblanding

Fibre Fusion er en fiberblanding med højt energi- og proteinindhold, og er vel-
egnet til de fleste heste. Den består af en unik blanding af esparsette, lucerne 
og snittet græs for at opnå god smag og understøtte tyggefunktionen, samtidig 
med hesten får letfordøjelige fibre. Derudover indeholder Fibre Fusion også 
grønhøstet havreplante (havrestå+umodnet aks) samt grønhøstet majsplante 
(majsplante+umodnet majskorn), som begge er gode kilder til letfordøjelige 
fibre. Da foderet har et lavt indhold af sukker/stivelse, er det også velegnet til 
stressede eller “varme” heste. 

Fibre Fusion er en god kilde til protein og vigtige byggesten for muskulaturen, 
samtidig med det har et naturligt højt kalorieindhold, og er derved velegnet til 
heste har behov for ekstra kalorier og som skal opbygge muskulaturen.

Udover forskellige letfordøjelige fibre indeholder foderet bl.a. ActiSaf Gærkultur for at understøtte hestens 
fiberfordøjelse og en god balance i stortarmen. 

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

Fibre Fusion er bl.a. velegnet til:
• Præstationsheste
• Erstatning for hø på stævnepladsen
• Føl og ungheste
• Heste i boksro
• Avlsheste, som har et forøget behov for energi og protein
• Overstadige heste (ved at reducere stivelsesindholdet)
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FODRINGSVEJLEDNING

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

Vedligehold/
meget let arbejde 0,2-0,4 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg

Let/moderat arbejde 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1,25 kg 0,75-1,5 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 Fibre Fusion vejer ca. 180 g.

Fibre Fusion kan erstatte roepiller, korn, klid eller supplere grovfoderet (hø/wrap). Fibre Fusion 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 daglig 
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 per dag.

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: 16 kg sæk  
Foderkategori: Tilskudsfoder
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