Optimal trivsel
ved optimal fodring

KwikBeet

-Varmebehandlede roeflager
Et let fordøjeligt foder med højt indhold af fordøjelige fibre, velegnet til alle
typer heste og ponyer.
KwikBeet består af varmebehandlede flager fra sukkerroer, hvor sukkeret er
fjernet. Det indeholder max. 5 % sukker. En af fordelene ved KwikBeet er den
hurtige opblødningstid (min. 10 minutter) inden brug.
KwikBeet 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. Dette foder er ikke tilsat mineraler/vitaminer og
skal derfor suppleres med et tilskudsfoder eller en vitamin/mineralblanding.
KwikBeet tilfører hesten fordøjelige fibre, der forbedrer mikrofloraen i
fordøjelsessystemet. En øget fiberandel i hestens foderration er med til at
forbedre hestens udholdenhed og præstation.
KwikBeet 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)

Sammensætning:		
Varmebehandlede umelasserede roefibre

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi
11 MJ/kg
0,83 FE/kg
Tørstofprocent
90 %
Træstof
16,5 %
Stivelse
1%
Sukker
5%
Lysin
0,4 %

Methionin
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Salt
Natrium
Kalium
Svovl

0,11 %
0,8 %
0,1 %
0,25 %
0,16 %
0,15 %
0,6 %
0,35 %

Kobolt
Kopper
Jern
Mangan
Selen
Zink
Iod

0,1 mg/kg
10 mg/kg
450 mg/kg
50 mg/kg
0,03 mg/kg
20 mg/kg
1,8 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING
KwikBeet skal suppleres med et tilskudsfoder eller en vitamin/mineralblanding. Desuden skal det
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. Bliver hesten for tyk med den anbefalede
mægnde grovfoder (hø/wrap), kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for
præstation samt tilpas foderstand opnås. Hesten skal enten have adgang til saltsten eller få salt tilføjet i
krybbefoderet, hvilket afhænger af arbejdsniveauet. Elektrolytter bør gives i stedet for salt ved hårdt arbejde,
transport eller hvis hesten sveder meget. Hesten bør altid have adgang til friskt vand. Der kan suppleres med
Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Gras-mix eller Fibre Performance for at give ekstra fibre og energi i
foderrationen.
Forslag til daglig indtagelse (Den angivne fodermængde skal opblødes i vand):
Hestens normal vægt
Vedligehold/meget let arb.
Let/moderat arbejde
Moderat/hårdt arbejde

200 kg
0,1 - 0,2 kg
0,1 - 0,3 kg
0,2 - 0,4 kg

300 kg
0,1 - 0,3 kg
0,2 - 0,4 kg
0,2 - 0,5 kg

400 kg
0,2 - 0,5 kg
0,3 - 0,6 kg
0,3 - 0,8 kg

500 kg
0,3 - 0,6 kg
0,4 - 0,8 kg
0,5 - 1 kg

600 kg
0,4 - 0,7 kg
0,5 - 1 kg
0,5 - 1 kg

1 liter KwikBeet (tørt) vejer ca. 550 g.
Det opblødte produkt kan opbevares op til 1 døgn under kølige forhold (max. 10-15° C).
OBS – undgå frost!
Blandingsforhold:
KwikBeet skal opblødes i vand inden udfodring. KwikBeet bør afvejes før opblødning i vand. For hver 100 g
KwikBeet tilsæt 500 ml vand og lad det stå i minimum 10 minutter før det udfodres.
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: 20 kg sæk (varenr. 34607)
Foderkategori: Tilskudsfoder
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