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Fibre-Beet  
- et topkvalitets fiberholdigt foder

Et let fordøjeligt foder med højt indhold af fordøjelige fibre, velegnet til 
de fleste heste og ponyer. 
 
Fibre-Beet består bl.a. af mikroniserede (varmebehandlede) fibre fra 
sukkerproduktionen (hvor sukkeret er fjernet) og lucerne. Kombinatio-
nen af varmebehandlede roefibre og lucerne giver et højere indhold af 
fordøjelige fibre sammenlignet med roefibre alene. Hvis man i forvejen 
tildeler både Speedi-Beet og lucerne, kan man med fordel erstatte disse 
to produkter med Fibre-Beet. En af fordelene ved Fibre-Beet er den korte 
opblødnings tid  (15-45 minutter i hhv. varmt eller koldt vand) inden 
brug.  

Fibre-Beet kan med fordel erstatte en del eller hele kornmængden, så 
den samlede foderration får et reduceret indhold af stivelse. Ligeledes 
kan produktet supplere hø/wrap. Fibre-Beet er velsmagende og tilfører hesten fordøjelige fibre, der  
understøtter en god mikroflora i fordøjelsessystemet. Da Fibre-Beet opblødes i vand, er det støvfrit og  
tilfører hesten, udover let fordøjelige fibre, en del væske. 

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

Fibre-Beet er bl.a. velegnet til:
• Præstationsheste for at opretholde en god væskebalance og understøtte udholdenhed
• Føl og ungheste
• Ældre heste med dårlige tænder
• Heste i boksro
• Overvægtige heste/ponyer, da det giver en god mæthedsfornemmelse
• Overstadige heste (for at reducere stivelsesindholdet)
• I overgangen til vinterfoder

Sammensætning:  
Varmebehandlede roefibre 
Lucerne

Havreklid
Rørmelasse
Vegetabilsk fedt

Biotin (16 mg/kg)
Pebermynte

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi         11 MJ/kg
                                 0,83 FE/kg
Tørstofprocent                     90 %
Råprotein                              10 %
Råfedt                                      3 %
Råaske                                    10 %

Træstof                                 22 %
Stivelse                                  3 %
Sukker                                   5 %
Kalcium                              0,8 %
Fosfor                                 0,2 %
Magnesium                     0,13 %
Salt                                      0,3 %  

Lysin                                 0,45 %
Methionin                       0,16 %
Kobber                  7 mg/kg
Biotin                              16 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING:
• Højt indhold af fordøjelige fibre
• Lavt stivelses- og sukkerindhold
• Øget fordøjelighed
• Velsmagende og derfor velegnet til kræsne heste
• Roefibrene er mikroniserede (varmebehandlede), derfor hurtig opblødning 

Forslag til daglig indtagelse (Den angivne fodermængde skal opblødes i vand):

Hestens normal vægt 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Vedligehold/let arbejde          0,1-0,2 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg
Moderat/hårdt arbejde          0,1-0,3 kg 0,25-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,5 kg 1-1,5 kg

1 liter Fibre-beet (tørt) vejer ca. 620 g.

OBS: Husk at opbløde Fibre-Beet i tilstrækkelige mængder vand før tildeling!

Blandingsforhold:
1 liter (ca. 500 g) Fibre-Beet i 3-4 liter vand
45 minutter i koldt vand
15 minutter i varmt vand

Holdbarhed: 9 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato, 
der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken. 

Emballage: 20 kg sæk (varenr. 34607)
Foderkategori: Tilskudsfoder
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