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Hartog Gras-mix
- Topkvalitets fiberblanding

Hartog Gras-mix er en fiberblanding, bestående af tørret græs og fiberpiller 
(grønhøstet havre slået før skridning). Hartog Gras-mix er et naturligt  
produkt, tilsat en kombination af olie (5 %) og melasse (5 %). Blandingen 
har et moderat energi- og proteinindhold. Hartog Gras-mix kan med fordel 
erstatte kornmængden helt eller delvist, så den samlede fodermængde får 
et reduceret indhold af korn (stivelse). 

Fodring med store mængder korn kan bl.a. være årsag til overstadighed eller 
manglende udholdenhed under arbejde. Ved at reducere mængden af korn 
og i stedet tildele Hartog Gras-mix, kan hestens udholdenhed og præstation 
forbedres. Ved at blande Hartog Gras-mix med krybbefoderet vil det øge 
tyggetiden, give en bedre beskæftigelse, bedre mætheds-fornemmelse samt 
øge spytproduktionen til gavn for mavefunktionen. Blandingen kan desuden 
bruges som erstatning eller supplement til grovfoder (hø/wrap). 

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

Hartog Gras-mix 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)

Sammensætning:  
Græs 
Grønhøstet byg (gode fibre) 
Glycerin
Melasse
 

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi        9 MJ/kg
                                 0,68 FE/kg
Tørstofprocent                     90 %
Råprotein                           11,8 %
Fordøjelig protein                70 g/kg
Råfedt                                   3 %

Træstof                                  23,5 %
Råaske                                  9,8 %
Stivelse             0 %
Sukker                                 11 %
Kalcium                              0,5 %
Fosfor                                 0,3 %
Magnesium                       0,26 %

Natrium                           0,1 %
Kalium                                3 %
Jern                          473 mg/kg
Kobber                         4 mg/kg
Mangan                      26 mg/kg
Zink                             15 mg/kg
Selen                           0,1 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING
Hartog Gras-mix kan erstatte roepiller, korn, klid eller supplere/evt. erstatte grovfoderet (hø/wrap). Hvis
det bruges som eneste grovfoder, bør hesten dagligt få 1,75-2 kg Hartog Gras-mix pr. 100 kg hest. Hartog 
Gras-mix har typisk et højere næringsstofindhold end hø/wrap, og det kan derfor være nødvendigt at 
reducere i hestens kraftfoder, for at hesten ikke får for mange kalorier og bliver for tyk. Man bør dog altid 
sørge for en afbalanceret foderplan til hesten.

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 Hartog Gras-Mix vejer ca. 100 g.

Hartog Gras-mix 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 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 med 
den anbefalede mængde grovfoder, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg 
kropsvægt. 

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: 90 liter (ca. 18 kg sæk) (varenr. 35129)
Foderkategori: Tilskudsfoder
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