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Hartog Comfort
- Topkvalitets fiberblanding

Hartog Comfort er et fuldt dækkende fiberbaseret foder, som kan bruges som eneste sup-
plement til hestens grovfoder. Med et højt indhold af vitaminer og mineraler kan den dag-
lige dosering holdes lav, men hesten forsynes stadig med alle vitaminer og mineraler. Den 
lave dosering sammen med lavt kalorieindhold, gør foderet ideelt til heste, som nemt bli-
ver for tykke, men stadig skal have næringsstoffer til muskelsætning, udholdenhed under 
præstation, overskud og generel velfærd. Protein og aminosyrerne til muskler kommer fra 
ærter og lupiner, der fra naturens side har et højt indhold af god kvalitet. 

Hartog Comfort er meget lav på stivelse (1%) og derved helt perfekt til den nøjsomme 
og/eller sensitive heste og ponyer. Hartog Comfort er ikke tilsat melasse for at tilgodese 
denne gruppe af heste også. Indholdet af sukker er naturligt fra ingredienser som græs, 
hø og græspiller og på 10 %. Hartog Comfort kan også med fordel anvendes til varme eller 
nervøse heste som har behov for et foder uden korn og stivelse og med en mere stabil og 
langsomt optag af energi. 

Hesten får energi fra de mange forskellige fibertyper, som giver god diversitet til fordøjelsen, hvilket øger tarmsund-
heden. Dette har positiv indvirkning på immunforsvaret og sundhed hos hesten. De mange forskellige fibre giver 
samtidigt god smag og mæthedsfornemmelse. Derudover indeholder foderet hørfrø, som også bidrager til fiberde-
len og samtidig leverer omega 3 – fedtsyrer af en høj kvalitet for optimal muskelfunktion og understøtter sund hud, 
men også glansfuld pels. Biotin er derudover højt, hvilket også er til fordel for hår og pels, men især også hovene. 

Disse nøje udvalgte ingredienser sørger for en naturlig og korrekt tilførsel af essentielle næringsstoffer.  

Det er ikke meningen at det skal blødes op i vand, men det kan godt blandes i opblødt foder, hvis f.eks. den gamle 
hest kun fodres med dette. 

Sammensætning:  
Tørret græs
Hø
Græspiller
Glycerin

Hørfrø
Kalciumkarbonat
Monokalciumfosfat
Ærteflager

Lupinflager
Magnesiumoxid
Tørrede gulerødder
Salt

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi       9,5 MJ/kg
                                 0,72 FE/kg

Råprotein   12 %
Fordøjelig råprotein  9,5 %
Råfedt  3 %
Træstof  21 %
Råaske                                               14 %
Sukker                10 %  
Stivelse                                                  1% 
Kalcium  1,36 %

Fosfor  0,59 %
Magnesium  0,6 %                         
Natrium      0,38 %              
Kalium                     1,71 %
Kobolt                         0,11 mg/kg
Kobber                         111 mg/kg
Zink                            401 mg/kg
Jern                            366 mg/kg
Mangan                    74 mg/kg
Jod                            0,6 mg/kg
Selen                            1,2 mg/kg

Vitamin A               20.000 IE/kg
Vitamin D3                4000 IE/kg
Vitamin E                 1500 mg/kg
Vitamin B1               40 mg/kg
Vitamin B2                40 mg/kg
Vitamin B6                 18 mg/kg
Vitamin B12                 0,08 mg/kg
Biotin                     20 mg/kg
Folinsyre                       50 mg/kg
Pantotensyre               27 mg/kg
Nikotinsyre                   60 mg/kg
Cholinklorid             600 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING
Den anbefalede mængde Hartog Comfort bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige 
vitaminer og mineraler. Hartog Comfort skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig 
mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. 
Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præsta-
tion samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig.  

Forslag til daglig indtagelse:
Hestens 
normal 

vægt

Vedligehold/ 
meget let arbejde Let/moderat arbejde Moderat/hårdt arbejde

200 kg
Hartog Comfort     0,35 kg/dag
Hø/wrap        min. 3½-4 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Hartog Comfort       0,6 kg/dag
Hø/wrap        min. 3½-4 kg/dag
Salt                                 1 tsk./dag

Hartog Comfort       0,9 kg/dag
Hø/wrap               min. 6 kg/dag
Elektrolytter*                30 g/dag

300 kg
Hartog Comfort     0,5 kg/dag
Hø/wrap           min. 5-6 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Hartog Comfort       0,8 kg/dag
Hø/wrap           min. 5-6 kg/dag
Salt                              ½ spsk/dag

Hartog Comfort       1,2 kg/dag
Hø/wrap               min. 6 kg/dag
Elektrolytter*                50 g/dag

400 kg
Hartog Comfort       0,7 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Hartog Comfort       1 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
Salt                               1 spsk/dag

Hartog Comfort       1,4 kg/dag
Hø/wrap               min. 8 kg/dag
Elektrolytter*                70 g/dag

500 kg
Hartog Comfort       0,9 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Hartog Comfort       1,2 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
Salt                           1½ spsk/dag

Hartog Comfort       1,6 kg/dag
Hø/wrap             min. 10 kg/dag
Elektrolytter*                90 g/dag

600 kg
Hartog Comfort           1 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Hartog Comfort      1,5 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
Salt                               2 spsk/dag

Hartog Comfort       1,9 kg/dag
Hø/wrap             min. 12 kg/dag
Elektrolytter*             100 g/dag

*Mængden af elektrolytter er baseret på Brogaardens Elektrolytter. Hvis der bruges et andet mærke, skal 
mængden justeres. Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for at få justeret foderplanen.

Hvis din hest tager på af de vejledende fodringsforslag, kan mængden af Hartog Comfort reduceres og i 
stedet suppleres med en vitamin- og mineralblanding. Er det ikke tilstrækkeligt til hesten begynder gradvist 
at tabe sig, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. 

Hvis hesten taber sig på de vejledende fodringsforslag, kan mængden af hø/wrap øges eller fodrings-
forslaget kan suppleres med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Lucerne-mix Digestive, Hartog Gras-
mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!) eller lidt vegetabilsk olie. Alternativt kan foderet 
ændres til f.eks. Optimal 3 - Cool Sport eller Optimal 7 - Sport Power. Kontakt venligst Brogaardens Fodrings-
rådgivning tlf. 45 76 58 70, hvis du ønsker hjælp til fodring af din hest eller pony.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. 

Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchkode 
på fodersækken. 

Emballage: 18 kg sæk
Foderkategori: Tilskudsfoder


