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Fölfoder till lättfödda hästar 

 

 
 
 
Natur Müsli Easy Breeder ingår i vår nordiska Naturserie och säljs enbart i Skandinavien! 
 
NATUR-serien är utvecklad speciellt för den skandinaviska marknaden och är framtagen för att passa 
våra utfodringsrutiner och de näringsmässiga jordförhållanden där vårt grovfoder odlats. 
 
Foal Vitality är ett fölfoder för de raser eller individer som inte tål stora mängder stärkelse och socker. 
Fodret är näringsmässigt anpassat för att stödja den unga hästens tillväxt utan att tillföra stora 
mängder energi 
 
Föl och unghäst 
Tabellerna på höger sida är tänkta som vägledande exempel. Mängderna av både grovfoder och Foal 
Vitality bör anpassas efter individens behov. I exemplen är en begränsad tillgång på gräs medräknat 
och eftersom tillgången på gräs skiljer sig över året har det betydelse för både rekommenderad mängd 
grovfoder och Foal Vitality. Givorna i exemplen utgår också ifrån ett grovfoder av god kvalitet med ett 
moderat innehåll av protein. 
 
SAMMANSÄTTNING 
Fibrer (lusern, betfibrer, äppelfibrer, varmluftstorkat gräs, betblast), majsgroddar, kornflingor, öljäst, 
kalciumkarbonat (marint och mineraliskt), sojaflingor hydrotermisk förbehandlade (GMO-fri), 
äppelsirap, örter (pepparmynta, koriander, salvia, oregano, mejram), kallpressade oljor (linfrön, 
solroskärnor), oljefrön (linfrön, solroskärnor, fänkålsfrön, nigellafrön), vört, vetekli, ärtprotein, salt, 
vindruvskal, korngroddar, havsalgmjöl, vitlök, vetegroddar 
 
1 liter = ca 600 g müsli 
 
FÔRPACKNINGAR 
Säck 20 kg 
1/2 pall 420 kg 
1/1 pall 840 kg 

  



 

Utfodringsrekommendation 

 Från 6.-12. månader 100-150 g/100 kg häst/dag  

 Från 12.-24. månader 150-200 g/100 kg häst/dag  

 

Analytiska beståndsdelar 

 Råprotein 15,0 %    Stärkelse 15,00 %  

 Råfett 9,0 %    Socker 5,00 %  

 Råfibrer 10,0 %    Kalcium 3,50 %  

 Råaska 10,0 %    Fosfor 1,50 %  

     Magnesium 0,40 %  

     Natrium 0,70 %  

 Smältbart råprotein 130 g/kg    Kalium 0,80 %  

 Smältbar energi 12,5 MJ/kg    Lysin 0,75 %  

 Omsättbar energi 10,8 MJ/kg    Methionin 0,30 %  

Näringsfysiologiska tillsatsämnen / kg 

 Vitamin A 22.000 IE  

 Vitamin D3 5.500 IE  

 Vitamin E 350 mg  

 Vitamin B1 35 mg  

 Vitamin B2 15 mg  

 Vitamin B6 20 mg  

 Vitamin B12 110 mcg  

 Biotin 330 mcg  

 Calcium-D-Pantothenat 30 mg  

 Kolin 500 mg  

 Niacin 60 mg  

 Folsyra 10 mg  

Spårämnen / kg 

 Järn 200 mg  

 Zink 400 mg  

 Mangan 120 mg  

 Koppar 130 mg  

 Kobolt 0,8 mg  

 Selen 2,5 mg  

 Jod 4,0 mg 


