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Hartog Urte Mash
-  Mash tilsat urter

Hartog Urte Mash er et supplement til hestens fodring. Det er et velsmagende 
tilskudsfoder, som bl.a. er velegnet til kræsne heste og heste med nedsat 
appetit. Hartog Urte Mash består bl.a. af sort havre, mikroniserede (varme-
behandlede) kornsorter, hørfrø, urter og grøntsager. 

Det kan fodres tørt eller opblødt i vand. Dette foder skal suppleres med et 
tilskudsfoder eller en vitamin-mineral blanding.

Af forskellige urter indeholder Hartog Urte Mash:
• Brændenælde
• Mynte
• Eucalyptus
• Timian
• Hvidløg

Sammensætning:  
Sort havre
Bygflager
Majsflager
Varmebehandlet hvede
Hvedebærme

Hydrotermisk modnet hørfrø
Varmebehandlet sojabønner
Nælde
Mynte
Eukalyptus
Timian

Hvidløg
Gulerødder
Sellerirod
Porrer
Mineraler

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi      11,5 MJ/kg
                                 0,87 FE/kg
Tørstofprocent                     86 %
Råprotein                              11 %
Råfedt                                   8 %
Træstof                                 7 %
Råaske                                  7 %

Sukker og Stivelse               34 %
Sukker                                     5 %
Kalcium                                   1 %
Fosfor                                  0,7 %
Magnesium                        0,4 %
Natrium                              0,6 %
Kalium                                 0,8 %
Vitamin A               12.500 IE/kg

Vitamin D3               2.000 IE/kg
Vitamin E                     150 mg/kg 
Biotin                        0,1 mg/kg
Jern                              100 mg/kg
Kobber                          40 mg/kg
Mangan                       100 mg/kg
Selen                             0,2 mg/kg
Zink                               100 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING
Hartog Urte Mash er beregnet til at blive blandet i foderet (tørt eller blødt op i vand), som supplement til den 
øvrige fodring.

Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for 
præstation og kondition opnås. Foderrationen bør indeholde godt kvalitetshø eller wrap, der svarer til 
1,75-2 kg hø/wrap 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 (hø/wrap), kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/
wrap per 100 kg kropsvægt.

Forslag til daglig indtagelse (Skal fordeles på min. 1-2 ens måltider afhængig af mængden)
Hestens normal vægt 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg

Vedligehold/let arbejde 0,1-0,2 kg 0,1-0,3 kg 0,2-0,4 kg 0,2-0,5 kg
Moderat/hårdt arbejde 0,1-0,3 kg 0,1-0,4 kg 0,2-0,6 kg 0,2-0,75 kg

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: 15 kg sæk (varenr. 34346)
Foderkategori: Tilskudsfoder
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