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Brogaarden Optimal: Suregrow 
-Et koncentreret tilskudsfoder til avlsdyr og nøjsomme heste 
Suregrow er et højt koncentreret tilskudsfoder til avlsheste, der har et lavt til 
moderat energibehov. Foderet er videnskabeligt udviklet til avlsheste med 
henblik på optimal vækst og reproduktion, og kan bruges til føl, ungheste og 
avlshopper. Suregrow er speciel sammensat, så det passer til danske forhold og 
med et næringstofindhold optimeret til udfodring sammen med dansk 
produceret grovfoder (hø/wrap). Suregrow har et højt indhold af vitaminer 
og mineraler, mens indholdet af energi og stivelse i den daglige tildeling er 
lav. Det har et moderat-højt proteinindhold med et højt indhold af essentielle 
aminosyrer. Denne sammensætning understøtter en god reproduktion, samt 
optimal vækst og udvikling hos foster, føl og ungheste. Vi anbefaler, at føl får 
tilskud af Suregrow senest ved 2 måneders alderen. 

Suregrow kan med fordel også bruges til udvoksede heste og ponyer, som 
nemt tager på eller er overvægtige, da de dækkes ind ved en lille daglig 
dosering. Suregrow kan bruges som det eneste tilskudsfoder eller suppleres 
med lucerne og/eller havre, hvis hesten mangler energi.

I græsningssæsonen er Suregrow meget anvendeligt til især føl, ungheste samt avlshopper, hvor hestene 
typisk får dækket deres energibehov fra græsset, mens tilførslen af næringsstoffer kan være meget varieren-
de. Det er vigtigt, at hesten får tildelt alle de vigtige næringsstoffer foruden energi for at understøtte en god 
reproduktion, samt optimal vækst og udvikling hos foster, føl og ungheste. 

Suregrow indeholder organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af spor-
elementer. Foderet er tilsat Actisaf gærkultur for at understøtte et stabilt tarmmiljø. Desuden indeholder fo-
derblandingen QLC (Quality Life Care), som er en enestående blanding af naturlige anti-oxidanter, udvundet 
af planter rige på antioxidanter. De er specielt beregnet til at arbejde i synergi med de allerede eksisterende 
antioxidanter (mineraler og vitaminer), der findes i alle foderblandinger fra Dodson & Horrell. Indholdet af 
frugt, grøntsager og urter er med til at give foderet en god smag og fremme ædelysten.

Sammensætning:  
Hvedeklid
Afskallet soja
Solsikkeekstrakt
Dicalciumfosfat
Lucerne
Foderkalk
Hele sojabønner
Hvedebærme

Varmebehandlet hvede
Hørfrø
Umelasserede sukkerroefibre
Raps- og sojaolie
Salt
Majsgluten
Mynte
Basilikum
Magnesiumoxid

L-lysin
Solbær
Grønkål
Spinat
Rødbeder
Rosmarin
Hyben
Granatæbler
Actisaf gærkultur

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi         11,75 MJ/kg
                                  0,89 FE/kg
Tørstofprocent                     86 %
Råprotein                              25 %
Råfedt                                      5,4 %
Råaske                                   13 %
Træstof                                    8,5 %
Stivelse                                  12 %
Sukker                                    5,5 %
Lysin                                      1,8 %
Kalcium                                2,5 %
Fosfor                                      1,5 %

Magnesium                         0,4 %
Salt                                  1,4 %
Natrium                              0,5 %
Kalium                                1,2 %
Svovl                                0,23 %
Kobber                       165 mg/kg
Kobolt                         1,1 mg/kg
Jern                             250 mg/kg
Mangan                      350 mg/kg
Selen                               1,9 mg/kg
Zink                             550 mg/kg
Jod                               2,2 mg/kg
Vitamin A               54.000 IE/kg

Vitamin D3                5.400 IE/kg
Vitamin E                1.200 mg/kg
Vitamin B1                    62 mg/kg
Vitamin B2                    25 mg/kg
Vitamin B6                     44 mg/kg
Vitamin B12                 0,09 mg/kg
Vitamin K  6 mg/kg
Biotin                      4,25 mg/kg
Folinsyre                       80 mg/kg
Pantotensyre               65 mg/kg
Nikotinsyre                   90 mg/kg
Cholinklorid             2.000 mg/kg

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt fore-
kommende mineraler fra ingredienserne såsom fibre, urter m.m.
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FODRINGSVEJLEDNING:

De anbefalede mængder af Suregrow dækker hestens behov for vitaminer og mineraler. Denne mængde 
bidrager kun med få kalorier, og minimerer derved risikoen for overvægt. Suregrow bruges som tilskud til 
heste på græs eller som tilskudsfoder i vinterperioden evt. sammen med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, 
Hartog Gras-mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal opblødes i vand) eller eventuelt mindre mængder 
korn. Suregrow skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der minimum 
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 præstation samt 
tilpas foderstand opnås. Friskt vand og saltsten bør altid være tilgængelig. 

Vejledende daglig mængde Suregrow til føl 2-6 mdr.  + Modermælk og hø/græs:
(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 2-3 ens måltider)

Forventet 
udvokset vægt

300 kg 400 kg 500 kg 600 kg

Føl 2-6 mdr. 200-400 g 300-500 g 400-700 g 500-900 g

Fodringsforslag til fravænnet føl og unghest: 
(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Forventet 
udvokset 

vægt

Fravænnet Føl på stald
6-12 måneder

Unghest på stald
1-2 år 

Unghest på stald 
2-3 år*

300 kg

Suregrow                  0,5 kg/dag
Lucerne            0,25-0,5 kg/dag
Hø/wrap                min. 3 kg/dag
+ adgang til saltsten

Suregrow                0,55 kg/dag
Lucerne            0,25-0,5 kg/dag
Hø/wrap          min. 4-5 kg/dag
+ adgang til saltsten

Suregrow                0,55 kg/dag
Lucerne            0,25-0,5 kg/dag
Hø/wrap          min. 5-6 kg/dag
+ adgang til saltsten

400 kg

Suregrow                  0,6 kg/dag
Lucerne               ca. 0,5 kg/dag
Hø/wrap              min. 5 kg/dag
+ adgang til saltsten

Suregrow                0,75 kg/dag
Lucerne               ca. 0,5 kg/dag
Hø/wrap         min.  6-7 kg/dag
+ adgang til saltsten

Suregrow                0,75 kg/dag
Lucerne               ca. 0,5 kg/dag
Hø/wrap          min. 7-8 kg/dag
+ adgang til saltsten

500 kg

Suregrow                  0,8 kg/dag
Lucerne            0,5-0,75 kg/dag
Hø/wrap              min. 6 kg/dag
+ adgang til saltsten

Suregrow                  0,9 kg/dag
Lucerne             ca. 0,75 kg/dag
Hø/wrap          min. 7-8 kg/dag
+ adgang til saltsten

Suregrow                  0,9 kg/dag
Lucerne             ca. 0,75 kg/dag
Hø/wrap        min. 9-10 kg/dag
+ adgang til saltsten

600 kg

Suregrow                      1 kg/dag
Lucerne               0,75-1 kg/dag
Hø/wrap              min. 7 kg/dag
+ adgang til saltsten

Suregrow                  1,2 kg/dag
Lucerne               0,75-1 kg/dag
Hø/wrap          min. 8-9 kg/dag
+ adgang til saltsten

Suregrow                  1,2 kg/dag
Lucerne               0,75-1 kg/dag
Hø/wrap     min. 11-12 kg/dag
+ adgang til saltsten

*Denne mængde anbefales indtil hesten er udvokset. Når hesten er udvokset, bør fodermængden justeres 
eller fodertypen ændres. 
 
Føl og ungheste må ikke blive for tykke - de bagerste ribben skal kunne anes.
Hvis ovennævnte foderplan bevirker for tykke heste, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 
100 kg kropsvægt. Er det ikke tilstrækkeligt, kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning for yderligere 
vejledning. 
Hvis føllet/unghesten bliver for tynd af det anbefalede fodringsforslag, kan mængden af hø/wrap øges  
eller der kan suppleres med Brogaarden/Hartog Lucerne Mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i 
vand!), en mindre mængde havre eller lidt vegetabilsk olie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan fodret ændres 
til hhv. Optimal 2 - Fase II eller Stud Balancer.
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Til heste på græs skal fodermængderne justeres afhængig af græskvaliteten. På godt græs gives 50 % til 
75 % af den anbefalede mængde Suregrow (vinterdosering). Vær opmærksom på, at føllet/unghesten ikke 
vokser for hurtigt. Kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70 for mængder af 
Suregrow til din hest på græs.

Fodringsforslag til avlshopper:  
(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens 
normal

vægt

Drægtighedsmåned 
1.-8. måned

Drægtighedsmåned 
9.-11. måned

Diegivning 
Første 3 måneder

300 kg

Suregrow                    0,4 kg/dag
Hø/wrap        min. 5½-6 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                 0,45 kg/dag
Lucerne             0,25-0,5 kg/dag
Hø/wrap        min. 5½-6 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                 0,75 kg/dag
Lucerne             0,5-0,75 kg/dag
Hø/wrap        min. 5½-6 kg/dag
+ Adgang til saltsten

400 kg

Suregrow                    0,5 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                    0,6 kg/dag
Lucerne                ca. 0,5 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                    1,1 kg/dag
Lucerne             0,5-0,75 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
+ Adgang til saltsten

500 kg

Suregrow                    0,6 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                   0,9 kg/dag
Lucerne              ca. 0,75 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                    1,5 kg/dag
Lucerne                    ca. 1 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
+ Adgang til saltsten

600 kg

Suregrow                 0,75 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                       1 kg/dag
Lucerne                 0,75-1 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                   1,8 kg/dag
Lucerne             0,75-1,5 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Drægtige hopper må ikke blive for tykke. Hvis hoppen bliver for tyk ved ovenstående fodringsforslag, kan 
grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Er det ikke tilstrækkeligt, kontakt  
venligst Brogaardens Fodringsrådgivning for yderligere vejledning. 

Drægtige hopper må ikke blive for tynde. Hvis hoppen har behov for flere kalorier, kan mængden af hø/wrap 
øges, eller fodringsforslaget kan suppleres med Speedi-beet/Fibre-beet (Begge skal opblødes i vand!), en 
mindre mængde havre eller lidt vegetabilsk olie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan foderet ændres til 
Optimal 2 - Fase II eller Stud Balancer.

Hvis hoppen går på græs, skal fodermængden justeres. 
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FODRINGSVEJLEDNING
Den anbefalede mængde Suregrow bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige vitaminer 
og mineraler. Suregrow 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 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 efter rejser eller hvis hesten har svedt meget.  for at give 
ekstra fibre og energi i foderrationen. Hesten bør altid have adgang til friskt vand.

Fodringsforslag til trivelige heste/ponyer: 
(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på 2-3 ens måltider)

Hestens 
normal

vægt

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

200 kg

Suregrow                 0,25 kg/dag
Hø/wrap        min. 3½-4 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                   0,3 kg/dag
Hø/wrap        min. 3½-4 kg/dag
Salt                                 1 tsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

300 kg

Suregrow                    0,4 kg/dag
Hø/wrap           min. 5-6 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                 0,45 kg/dag
Hø/wrap           min. 5-6 kg/dag
Salt                             ½ spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

400 kg

Suregrow                    0,5 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                   0,6 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
Salt                              1 spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

500 kg

Suregrow                    0,6 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                 0,75 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
Salt                          1½ spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

600 kg

Suregrow                 0,75 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Suregrow                    0,9 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
Salt                              2 spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

1 liter Optimal 1 - Suregrow vejer ca. 670 g.

Optimal 1 - Suregrow sikrer hesten de nødvendige vitaminer og mineraler, hvorfor den anbefalede mængde 
bør overholdes. Produktet bidrager med få kalorier og minimerer derved risikoen for overvægt.
 Hvis hesten har brug for flere kalorier, kan mængden af hø/wrap øges eller fodringsforslaget kan suppleres 
med Brogaarden/Hartog Lucerne Mix eller Speedi-beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!). Heste, der 
ikke er i arbejde, har ikke behov for havre, mens heste i let arbejde kan tildeles en mindre havre efter behov. 
Hvis de sidstnævnte er meget overvægtige, undlades havre. 

Bliver hesten for tyk, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Alternativt kan 
foderet ændres til Performance Vit & Mins. 

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. 39682)
Foderkategori: Tilskudsfoder
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