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Hartog Senior
- Topkvalitets fiberblanding

Hartog Senior er en fiberblanding til heste, som har behov for at forbedre deres foderstand. 
Strukturen af fibrene er lidt blødere end for lucerne, da der indgår tørret græs i, som er en 
fordel for ældre heste med nedsat tyggefunktion. Indholdet af forskellige fibre støtter også en 
sund mavesæk og velfungerende tarmmiljø. Ved at øge fiberindtaget øges energi/kalorieind-
taget også og på denne måde bliver det nemmere at få hesten til at tage på eller holde vægten 
på en god og sund måde, da øget fiberindtag også vil have en positiv effekt på peristaltikken i 
tarmene, som er vigtig for en god fordøjelse. 

Hartog Senior er tilsat ingredienser, som bidrager med protein af en god kvalitet, samt tilsat eks-
tra aminosyrer for at bidrage med byggesten til muskelopbygning eller bevaring. Det er derfor et 
godt tilskud til heste, som behøver ekstra byggesten til musklerne og hjælp til at opbygge dem. 
Det er f.eks. ældre heste, heste i boksro og rideheste. Det er derfor et oplagt fibersupplement til 
heste, som har brug for støtte til muskelsætning, forbedre foderstand og velfungerende fordøjelse. 
   
Produktet er tilsat hørfrø, som er en god kilde til omega fedtsyrer, og kan bidrage til en sund pels og hud.

For at give en god smag er der tilsat lakrids og andre smagsgivere. Frugt og urter er også tilsat for at give en god 
smag og er samtidig med til at øge indtaget af sunde og naturlige næringsstoffer, som den gamle hest eller særligt 
udfordrede heste kan have behov for. F.eks. har urteblandingen positive effekter på bindevæv. 
Ingen korn, melasse eller andre sødestoffer er tilsat dette produkt. Stivelsesindholdet er derfor også meget lavt – 
kun 0,13%.

Det gives, som supplement til det normale foder for at øge fiberindtaget. Det er ikke meningen at det skal blødes 
op i vand, men det kan godt blandes i opblødt foder, hvis den gamle hest kun fodres med dette. 

Sammensætning:  
Tørret græs
Lucerne
Grønhøstet byg (gode fibre)
Hørfrøolie
Hørfrø

Soyabønnemel
Glycerin
Roefibre
Monocalciumfosfat
Premix
Kalk

Tilsætningsstoffer, Sensoriske: 
Aromatiske produkter, lakrids- 
og citrusekstrakt.

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi       10 MJ/kg
                                 0,78 FE/kg

Råprotein   15,9 %
Fordøjelig råprotein  94 g/kg
Råfedt  7 %

Træstof  22,5 %
Råaske                                           11 %
Sukker                8,3 %  
Stivelse                                        0,29% 
Kalcium  0,79 %
Fosfor  0,34 %
Magnesium  0,26 %

Natrium  0,79 %
Kalium  2,8 %
Vitamin A  6750 IE
Vitamin D 675 IE
Vitamin E  165 mg
Vitamin K3 1,05 mg
Vitamin C 150 mg
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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 0,75-2 kg 1-2 kg

Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præsta-
tion og generel sundhed opnås.

Foderrationen bør indeholde godt kvalitetshø 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. Bliver hesten for tyk med den anbefalede 
mængde grovfoder (hø/wrap), kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg krops-
vægt. 

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den 
dato, der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken.
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