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Generelt om Hercules Hestefoder

Hercules Hestefoder er et dansk produceret kvalitetsfoder, som består af 12 forskellige foderblandinger - her i
blandt Hercules FibrePellets og Hercules FibreMash, der kan supplere den daglige fodring uden at tilføre vitaminer
og mineraler.
PLUS - serie kendetegner sig særligt ved at have et passende lavt indhold af sukker og stivelse og et højt indhold
af struktur/fibre.
PELLETS & BASIC - serie består af 3 forskellige pillevarianter der kan anvendes i foderautomater og 1 müslivariant
til heste i let arbejde.
Herudover tilbyder vi FibreMash og FibrePellets - to produkter til opblødning i vand, som ikke er tilsat vitaminer
og mineraler.
Udover vores serie af hestefoder tilbyder vi også en række af forskellige treats, tilskuds- samt vitamin- og mineralprodukter under navnet Hercules.
Alle foderblandinger i Hercules Hestefoderserien er optimeret og tilpasset danske forhold.

Danskproduceret kvalitetsfoder
Hercules Hestefoder er produceret af Danish Agro
- en af Danmarks største grovvarevirksomheder
- som har mange års erfaring med at udvikle, producere og sælge foder, herunder hestefoder.

Hold dig opdateret på vores hjemmeside:

www.herculeshestefoder.dk
Her finder du nyheder, oversigt over forhandlere,
VIP medlemsskab, Profil rytter og uddybende
information om Hercules Hestefoder.

Danish Agros fageksperter har udviklet Hercules
Hestefoderprogrammet og har nøje udvalgt råvarerne, så produkterne er optimale.

facebook.com/Hestefoder

Hestefoderet bliver produceret på Danish Agros
fabrik i Galten i Jylland. Her arbejdes målrettet
med kvalitetsstyring og har fuld certificering af
hele produktionen efter europæisk GTP standard.

På vores Facebook kan du skrive til vores Hercules
Team. Drejer din henvendelse sig om uddybende
rådgivning og fodervejledning, kan du skrive til
teamet på herculeshest@danishagro.dk

Information til medlemmer, månedens
hest og flere konkurrencer.

Hercules Hestefoder
Indholdsfortegnelse

Gratis rådgivning og foderplanlægning, samt
bestilling af staldbesøg, kontakt Hercules Teamet
på e-mail: herculeshest@danishagro.dk

Profilryttere
Læs om profilrytternes erfaringer med deres brug
Hercules Hestefoder og Hercules Tilskudsserie.
Stald Egedal v/ Børge Mathiesen og Ronny Høj
Jeanett Spelmann
Trine Mittag Jensen
Charlotte Kromann
Josefine Rohmann
Silke og Kiah Andersen
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Forhandlere i Danmark
Hercules Hestefoder forhandles i Danmark af Danish
Agro Shoppen. www.danishagroshoppen.dk
Der findes fysiske butikker i hele Danmark samt
mulighed for at købe online i webshop.
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VIPKunde?
Glæd dig til rabat
på hestefoder,
lækre bonusgaver
og gode tilbud.
Læs mere: www.herculeshestefoder.dk

Hercules VIP og storkunder
Kontakt os gerne, så planlægger vi besøg hos dig:
Herculeshest@danishagro.dk		
Hercules VIP

Hercules Storkunde

Få rabat på hestefoder, lækre bonusgaver, spændende
arrangementer og ikke mindst gode tilbud.

Har du mere end 10 heste? Og kunne du tænke dig et
uforpligtende besøg af en af vores dygtige foderkonsulenter?

Hercules Hestefoder VIPKlub medlemskab er til dig,
som gerne vil fodre fornuftigt og samtidigt spare penge
på dit foderbudget, uden at gå på kompromis med din
hests sundhed.

Vi har konsulenter tilknyttet hele landet og vi afgiver
gerne et uforpligtende tilbud på alt hvad du behøver
for at holde hest.

Hercules Hestefoder VIPKlub giver dig efter optagelse,
mulighed for at få 20% på alt Hercules Hestefoder i
minimum 1 år.

Vi tilknytter vores storkunder til den nærmeste Danish
Agro Shoppen eller via vores webshop www.danishagroshoppen.dk.

Det betyder, at du kan spare penge og samtidig få et
danskproduceret kvalitetshestefoder, så du sikrer den
korrekte fodersammensætning og foderration til din
hest.

Vi kan tilbyde det meste indenfor hestefoder, strøelse,
plejeprodukter til hest og diverse stald- og markartikler
– herunder blandt andet krybber, hegnsmateriale, frø
og gødning.
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Hercules Fodringspriser pr. dag
Kender du fodringsprisen på din hest pr. dag - og vil du spare penge?
Du kender det sikkert... det koster
mange penge, at holde hest

Beregningseksempel:

Alene de faste omkostninger som foder, strøelse, smed
og dyrlæge gør det til en kostbar affære. Herudover
kan der også være udgifter til eventuel opstaldning,
undervisning, stævnedeltagelse samt udstyr til både
hest og rytter. En af de faste væsentlige udgifter er
foderet. Her kan der være mange penge at spare, uden
at gå på kompromis med hestens ve og vel.

1 sæk Hercules AllRound Pellets
koster 219,- kr. pr. sæk á 25 kg.
En 500 kg. hest i vedligehold
skal tildeles 100 g. pr. 100 kg.

Hvad fodrer du for pr. dag?

hest = 0,5 kg. pr. dag.

Har du beregnet hvad din eksisterende foderløsning
koster? Se på tabellen – heri kan du nemt aflæse hvad
det koster at fodre med Hercules Hestefoder.

Fodringspris pr. dag =
219/25*0,5 = 4,38 kr.
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Hercules Basic & Pellets
Hercules Pellets & Basic består af 3 pelleteret produkter samt et müsliprodukt, der alle er tilpasset forskellige typer heste
Pillerne i Hercules Pellets & Basic er alle presset i 3,5
mm. Konsistensen er uforanderlig og indholdet er altid
den samme.

Vi tilbyder følgende:

Hercules AllRound Pellets
Kornfrit pillefoder til alle typer heste. Meget lav på
sukker og stivelse og meget lille daglig tildeling.

Fordelen ved pillefoder er, at det er nemt at håndtere
og kan anvendes i foderautomater. Derudover kan det
blæses i silo til stalde med et større hestehold.

Hercules Performance Pellets
Havrefrit pillefoder til heste i let-hård træning med
behov for at forbedre muskelsætning eller foderstand.

Pillefoder er særdeles velegnet til kræsne heste eller
heste med nedsat ædelyst, da produktet netop altid er
ensartet.

Hercules Racing Pellets
Kornholdigt pillefoder til heste i moderat-intensivt
arbejde. Ideelt til trav- og galopheste eller heste der
mangler tænding.

Vidste du at...
Energi fra stivelse giver mere
eksplosivt energi og tænding end
fedt og fibre der giver en mere langsom og stabil energi?

Hercules Condition
Kornholdig müsliblanding til heste i let-moderat træning
der tåler stivelse i moderat mængde.
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Hercules AllRound Pellets
Koncentreret pelleteret foder uden korn
til heste i vedligehold og træning samt til
avlsdyr og opdræt
Hercules AllRound Pellets er et tilskudsfoder med et moderat energiindhold. Hercules AllRound Pellets er særdeles velegnet til alle typer heste/ponyer der ikke tåler korn. Derudover er foderet tilsat Diamond V gærkultur der
understøtter en sund fordøjelse samt hørfrø der styrker immunsystemet og giver en smuk, blank pels.
På grund af dens koncentrerede sammensætning af protein, vitamin og mineral er produktet heldækkende ved
en forholdsvis lille daglig udfodringsmængde. Derfor kan Hercules AllRound tilpasses alle typer heste – herunder
også trivelige avlsdyr, føl og plage.
Ønskes mere energi uden tilførsel af korn kan Hercules AllRound Pellets kombineres med Hercules FibrePellets.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Rideheste
Vedligehold: 100 g.
Let arbejde: 150 g.
Moderat arbejde: 200 g.
Hårdt arbejde: 300 g.

Sojaskrå*, Solsikkeskrå,
Tørrede sukkerroesnitter (umelasseret),
Græspiller (lucerne),
Hørfrø, Rapskage,
Hvedeklid, Kridt, Natriumklorid, Sojaskaller*,
Sukkerroemelasse,
Monocalciumfosfat,
Vegetabilsk fedt,
Forblanding DA Hest,
Diamond V (gærkultur),
Magnesiumoxid.

Avlsdyr
Føl og unghest
Drægtighed 8.-11. mdr.: 200 g. Føl op til 1 år: 200 g.
1.-3. laktationsmdr.: 300 g.
Plage 1-2 år: 150 g.
4.-6. laktationsmdr.: 200 g.
Ungheste 2-3 år: 150g.
Avlshingste: 100 g.

1 liter Hercules AllRound Pellets vejer ca. 650 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,90
Protein
25,00%
Råfedt
7,20%
Træstof
10,60%
Calcium
2,60%
Fosfor
1,07%
Natrium
1,50%
Magnesium 0,40%
Stivelse
3,70%
Sukker
6,46%
Lysin
1,29%

A-vitamin
62.500 I.E./kg
D3-vitamin
7.500 I.E./kg
E-vitamin all-rac
1.525 I.E./kg
B1-vitamin
62,50 mg/kg
B2-vitamin
37,50 mg/kg
B6-vitamin
18,80 mg/kg
B12-vitamin
0,25 mg/kg
Pantothensyre
100,00 mg/kg
Niacin
187,50 mg/kg
Biotin
2,50 mg/kg
K3-vitamin
12,50 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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15,60
625
313
188
656
625
6,60
2,50
1,90

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules Performance Pellets
Pelleteret foder uden havre til sportsheste
og ponyer, samt til heste/ponyer, der har
tendens til at tabe sig
Hercules Performance Pellets er et tilskudsfoder med et højt energiindhold, er ikke tilsat havre og kan med fordel anvendes til sportsheste der reagerer negativt herpå eller i tilfælde af, at man selv ønsker at regulere en evt.
tildeling. Med et højt indhold af fedt og fibre, kombineret med let fordøjelige kulhydrater sikres hesten en velafbalanceret energi ved øget krav til præstation.
Det høje proteinindhold, kombineret med fedt, E-vitamin og magnesium giver musklerne gode betingelser i
forbindelse med restitution og muskelsætning. Hørfrø bidrager med omega 3 og 6 fedtsyrer der har en gavnlig
virkning på hestens hud og hårlag.
Hercules Performance Pellets er særdeles velegnet til heste med behov for at forbedre muskelsætning og foderstand. Bedste resultat ses ved tildeling af den vejledende daglige udfodringsmængde men resultater kan ligeledes opnås ved tildeling af mindre mængder i forbindelse med tildeling af andet foder – bla. AllRound Pellets.
Hercules Performance Pellets er særdeles velegnet til brug i større stalde og kan anvendes i foderautomater.

Vejledende udfodringsmængde, pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Vedligehold: 300 g.
Let arbejde: 350 g.

Byg, Tørrede sukkerroesnitter (umelasseret),
Sojaskaller*, Græspiller
(lucerne),Hvedeklid,
Sojaskrå*, Hørfrø, Rapskage, Sukkerroemelasse,
Vegetabilsk fedt, Natriumklorid, Natriumbikarbonat,
Magnesiumoxid, Diamond
V (gærkultur), Kridt,
Forblanding DA Hest.

Moderat arbejde: 400 g.
Hårdt arbejde: 500 g.

1 liter Hercules Performance Pellets vejer ca. 650 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,90
Protein
13,50%
Råfedt
6,60%
Træstof
13,60%
Calcium
0,65%
Fosfor
0,31%
Natrium
0,80%
Magnesium 0,50%
Stivelse
15,90%
Sukker
4,80%
Lysin
0,63%

A-vitamin
20.000 I.E./kg
D3-vitamin
2.400 I.E./kg
E-vitamin all-rac
660 I.E./kg
B1-vitamin
20,00 mg/kg
B2-vitamin
12,00 mg/kg
B6-vitamin
6,00 mg/kg
B12-vitamin
0,08 mg/kg
Pantothensyre
32,00 mg/kg
Niacin
60,00 mg/kg
Biotin
0,80 mg/kg
K3-vitamin
4,00 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt

8

5,00
200
100
60
210
200
2,10
0,80
0,60

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules Racing Pellets
Pelleteret tilskudsfoder til heste og ponyer i
moderat/hård træning samt væddeløbsheste
Hercules Racing Pellets er et pelleteret tilskudsfoder med et højt energiindhold. Med et moderat indhold af
stivelse, samt en moderat andel fibre, sikres en god kombination af energi til at præstere under intensivt arbejde.
For at øge tyggetiden og dermed spytproduktionen, kan Racing Pellets med fordel anvendes sammen med lucerne
eller snittet græs.
Hercules Racing Pellets har et stort kornindhold der særligt velegner sig til væddeløbsheste samt heste og ponyer
med behov for hurtig frigivende energi i forbindelse med øget krav til præstation.
Hercules Racing Pellets er velegnet i foderautomater.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest
Vedligehold: 300 g.
Let arbejde: 350 g.
1 liter Hercules Racing Pellets vejer ca. 650 gram.

Sammensætning:

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,90
Protein
13,00%
Råfedt
7,10%
Træstof
8,70%
Calcium
0,90%
Fosfor
0,55%
Natrium
0,79%
Magnesium 0,40%
Stivelse
28,50%
Sukker
3,45%
Lysin
0,61%

A-vitamin
20.000 I.E./kg
D3-vitamin
2.400 I.E./kg
E-vitamin all-rac
360 I.E./kg
B1-vitamin
20,00 mg/kg
B2-vitamin
12,00 mg/kg
B6-vitamin
6,00 mg/kg
B12-vitamin
0,08 mg/kg
Pantothensyre
32,00 mg/kg
Niacin
60,00 mg/kg
Biotin
0,80 mg/kg
K3-vitamin
4,00 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt

5,00
200
100
60
210
200
2,10
0,80
0,60

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Byg, Havre, Tørrede
sukkerroesnitter (umelasseret), Sojaskrå*,
Græspiller (lucerne), Vegetabilsk fedt, Solsikkeskrå,
Natriumklorid, Hvedeklid,
Sukkerroemelasse, Kridt,
Monocalciumfosfat, Magnesiumoxid, Forblanding
DA Hest.
*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.
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Profilrytter:
Stald Egedal v/ Børge Mathiesen og Ronny Høj
”Vi har anvendt Hercules Hestefoder til alle vores heste i mange år og produkterne lever til fulde op til de forventninger vi har. Hestene ser godt ud i pelsen, er passende i huld og med den ønskede energi. Vores heste bliver fodret
i automater og det var derfor vigtigt i sin tid at finde et produkt der matchede både hestenes behov, men også med
mulighed for automatfodring. Vores heste bliver fodret med Racing Pellets og med fri adgang til grovfoder”

På billedet ses Cult Egedal der i 2017 vandt Jysk 3 årings Grand Prix –
dette indbragte intet mindre end 210.000 kr.
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Hercules Condition
Hercules Condition er et müsli tilskudsfoder
med et moderat energiindhold, til fritidshesten og heste i træning
Hercules Condition består af en afstemt mængde korn samt flere forskellige fiberkilder og Diamond V gærkultur
der understøtter en sund fordøjelse. Produktet er tilsat lucerne for øget tyggetid samt hørfrø der styrker immunsystemet og giver hesten en smuk, blank pels.
En kombination af fedt og fibre, samt letfordøjelige kulhydrater sikrer hesten en tilpas mængde energi i let/moderat arbejde.
Hercules Condition indeholder de næringsstoffer hesten har behov for og kan derfor anvendes til de fleste typer
heste i vedligehold og træning.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Vedligehold: 400 g.
Let arbejde: 400 g.

Havre, VAK valset Byg,
Græspiller (lucerne),
Tørrede sukkerroesnitter
(umelasseret), Sojaskrå*,
Sukkerroemelasse,
Hvedeklid, Lucernehø,
Majsflager (NON-GMO),
Sojaskaller* (NON-GMO),
Sojaflager (NON-GMO),
Sojaolie, Hørfrø,
Solsikkeskrå, Natriumklorid, Kridt, Rapskage,
Monocalciumfosfat,
Vegetabilsk fedt,
Forblanding DA Hest,
Diamond V (gærkultur),
Myco Curb ES liq.,
Natriumbikarbonat,
Magnesiumoxid.

1 liter Hercules Condition vejer ca. 500 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,86
Protein
13,00%
Råfedt
7,00%
Træstof
10,90%
Calcium
0,89%
Fosfor
0,40%
Natrium
0,63%
Magnesium 0,25%
Stivelse
25,20%
Sukker
5,12%
Lysin
0,57%

A-vitamin
15.500 I.E./kg
D3-vitamin
1.900 I.E./kg
E-vitamin all-rac
424 I.E./kg
B1-vitamin
15,50 mg/kg
B2-vitamin
9,30 mg/kg
B6-vitamin
4,60 mg/kg
B12-vitamin
0,06 mg/kg
Pantothensyre
24,70 mg/kg
Niacin
46,40 mg/kg
Biotin
0,60 mg/kg
K3-vitamin
3,10 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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3,90
155
77
46
162
155
1,60
0,60
0,50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules PLUS
Hercules PLUS består 6 forskellige strukturrige müsliblandinger tilpasset
forskellige typer heste
Produkterne i Hercules Plus indeholder alle en passende
lav mængde sukker og stivelse med stor fokus på fibre
og fedt.
Alle blandinger indeholder lucerne der bidrager med
kvalitetsprotein samtidig med at det stimulerer og
forøger tyggetiden og derved spytdannelsen.

Vi tilbyder følgende:

Hercules Competition Low Starch
Plus
Kornfrit müslifoder til heste I moderat-hård træning der
ikke tåler korn.

Hercules Musle Plus
Havrefrit müslifoder til heste i let-hård træning der skal
forbedre muskelsætning og foderstand.

Vidste du at...
Alle produkter I Hercules PLUS
serien indeholder Diamond V
gærkultur og hørfrø?

Hercules Sport Plus
Havrefrit müslifoder til heste i let-hård træning der ikke
tåler for mange kalorier.

Diamond V er fermenteret gærkultur
der understøtter en sund tarmflora
og har en positiv effekt på foderets
fordøjelighed.

Hercules Leisure Plus
Kornfrit müslifoder til trivelige heste og ponyer i let
træning der ikke tåler korn.

Hercules Breed Plus
Müslifoder til avlsdyr, føl og plage.

Hercules Oldie Plus
Hørfrø er rig på Omega 3 fedtsyrer
der giver hesten en flot blank pels
og derudover har en gavnlig effekt
på fordøjelsen. Hørfrø kan ligeledes
have en antiinflammatorisk virkning
og styrker dermed hestens immunsystem.
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Müslifoder til ældre heste der har svært ved at holde
huld.

Hercules Competition Low Starch Plus
Kornfri müsli til heste i moderat og hård
træning, der ikke tåler for store mængder
stivelse
Hercules Competition Low Starch Plus, er et kornfrit tilskudsfoder med et højt energiindhold, der med et højt
indhold af fibre og vegetabilsk fedt, sikrer en stabil og langsom frigivende energi. Müslien indeholder Diamond V
gærkultur, der understøtter en sund fordøjelse samt natriumbicarbonat, der har en syreneutraliserende effekt i
mavensækken. Derudover indeholder produktet hørfrø, der styrker immunforsvaret og giver en smuk, blank pels.
Hercules Competition Low Starch Plus, er særdeles velegnet til heste i moderat og hård træning, der ikke tåler
stivelse fra korn, samt heste med tendens til overproduktion af mavesyre og heste med tendens til mælkesyreophobning.
Da produktet har et højt indhold af energi og protein af god kvalitet, kan det ligeledes anvendes til heste hvor der
ses ændringer i stofskiftet. Det høje proteinindhold, kombineret med fedt, E-vitamin og magnesium giver musklerne
gode betingelser i forbindelse med restitution og muskelsætning.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Let arbejde: 300 g.

Sojaskaller*, Hvedeklid,
Sojaflager (NON GMO),
Tørrede sukkerroesnitter
(umelasseret), Græspiller
(lucerne), Lucernehø,
Vegetabilsk fedt, Hørfrø,
Rapskager, Solsikkeskrå,
Natriumklorid, Sukkerroemelasse, Gulerodsflager,
Ærteflager, Æblekvast,
Sojaolie, Natriumbikarbonat, Diamond V (gærkultur), Forblanding DA Hest,
Magnesiumoxid, Myco Curb
ES liq., Kridt.

Moderat arbejde: 400 g.

Hårdt arbejde: 500 g.

1 liter Hercules Competition Low Starch Plus vejer ca. 550 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,94
Protein
14,40%
Råfedt
10,70%
Træstof
18,70%
Calcium
0,68%
Fosfor
0,34%
Natrium
1,03%
Magnesium 0,40%
Stivelse
5,00%
Sukker
4,19%
Lysin
0,72%

A-vitamin
21.300 I.E./kg
D3-vitamin
2.600 I.E./kg
E-vitamin all-rac
685 I.E./kg
B1-vitamin
21,30 mg/kg
B2-vitamin
12,80 mg/kg
B6-vitamin
6,40 mg/kg
B12-vitamin
0,09 mg/kg
Pantothensyre
34,10 mg/kg
Niacin
63,90 mg/kg
Biotin
0,90 mg/kg
K3-vitamin
4,30 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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5,30
213
107
64
224
213
2,20
0,90
0,60

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules Muscle Plus
Müsli uden havre til sportsheste/-ponyer,
samt heste/ponyer der har svært ved at
holde huld
Hercules Muscle Plus er et tilskudsfoder med et højt energiindhold. Hercules Muscle Plus er ikke tilsat havre og
kan med fordel anvendes til sportsheste der reagerer negativt herpå eller i tilfælde af, at man selv ønsker at
regulere en evt. tildeling.
Med et højt indhold af fedt og fibre, kombineret med let fordøjelige kulhydrater, sikres hesten en velafbalanceret
energi ved øget krav til præstation. Det høje proteinindhold, kombineret med fedt, E-vitamin og magnesium
giver musklerne gode betingelser i forbindelse med restitution og muskelsætning. Hørfrø bidrager med omega 3
og 6 fedtsyrer der har en gavnlig virkning på hestens hud og hårlag.
Hercules Muscle Plus er et ideelt foder til heste med behov for at forbedre muskelsætning og foderstand.
For bedste effekt anbefales det at anvende den vejledende daglige udfodringsmængde men resultater kan også
ses ved mindre mængder i kombination med nuværende foder.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Vedligehold: 300 g.
Let arbejde: 300 g.

VAK valset Byg, Sojaflager
(NON GMO), Hvedeklid,
Tørrede sukkerroesnitter
(umelasseret), Sojaskaller*,
Lucernehø, Græspiller
(lucerne), lucerne,
Sojaolie, Sukkerroemelasse, Hørfrø, Natriumklorid, Gulerodsflager,
Ærteflager, Majsflager
(NON GMO), Æbleflager,
Natriumbicarbonat, Magnesiumoxid, Diamond V
(gærkultur), Forblanding
DA Hest, Vegetabilsk fedt,
Myco Curb ES liq., Kridt.

Moderat arbejde: 400 g.
Hårdt arbejde: 500 g.

1 liter Hercules Muscle Plus vejer ca. 450 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
Protein
Råfedt
Træstof
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Stivelse
Sukker
Lysin

0,95
13,50%
10,00%
12,80%
0,63%
0,31%
1,04%
0,44%
14,50%
5,45%
0,64%

A-vitamin
21.300 I.E./kg
D3-vitamin
2.600 I.E./kg
E-vitamin all-rac
685 mg/kg
B1-vitamin
21,30 mg/kg
B2-vitamin
12,80 mg/kg
B6-vitamin
6,40 mg/kg
B12-vitamin
0,09 mg/kg
Pantothensyre
34,10 mg/kg
Niacin
63,90 mg/kg
Biotin
0,90 mg/kg
K3-vitamin
4,30 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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5,30
213
107
64
224
213
2,2
0,90
0,60

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules Sport Plus
Müsli uden havre til heste i træning

Hercules Sport Plus er et koncentreret tilskudsfoder med et moderat energiindhold.
Hercules Sport Plus er ikke tilsat havre og kan med fordel anvendes til sportsheste der reagerer negativt herpå
eller i tilfælde af, at man selv ønsker at regulere en evt. tildeling.
Hercules Sport Plus indeholder lucerne der øger tyggetiden samt Diamond V gærkultur der understøtter en sund
fordøjelse. Hørfrø styrker immunsystemet og giver en smuk, blank pels.
Hercules Sport Plus har et højt indhold af vitaminer og mineraler der sikrer hesten de nødvendige næringsstoffer
ved en forholdsvis lav daglig fodermængde. Sammen med et moderat energiindhold er Hercules Sport Plus særdeles velegnet til heste i arbejde der ikke har behov for en kalorieholdig fodring.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Vedligehold: 300 g.
Let arbejde: 300 g.

VAK valset Byg, Græspiller
(lucerne), Tørrede sukkerroesnitter (umelasseret),
Hvedeklid, Sojaskaller*,
Sojaskrå*, Lucernehø,
Sukkerroemelasse, Majsflager (NON GMO), Hørfrø,
Ærteflager, Sojaolie, Solsikkeskrå, Natriumklorid,
Gulerodsflager, Rapskage,
Kridt, Magnesiumoxid,
Vegetabilsk fedt, Natriumbikarbonat, Monocalciumfosfat, Forblanding DA
Hest, Diamond V (gærkultur), Myco Curb ES liq.

Moderat arbejde: 350 g.
Hårdt arbejde: 400 g.

1 liter Hercules Sport Plus vejer ca. 500 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,85
Protein
13,40%
Råfedt
6,60%
Træstof
12,40%
Calcium
0,97%
Fosfor
0,43%
Natrium
1,07%
Magnesium 0,50%
Stivelse
18,20%
Sukker
5,37%
Lysin
0,59%

A-vitamin
24.700 I.E./kg
D3-vitamin
3.000 I.E./kg
E-vitamin all-rac
698 I.E./kg
B1-vitamin
24,70 mg/kg
B2-vitamin
14,80 mg/kg
B6-vitamin
7,40 mg/kg
B12-vitamin
0,10 mg/kg
Pantothensyre
39,50 mg/kg
Niacin
74,10 mg/kg
Biotin
1,00 mg/kg
K3-vitamin
4,90 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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6,20
247
124
74
259
247
2,60
1,00
0,70

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules Leisure Plus
Kornfri müsli til nøjsomme heste og ponyer
i vedligehold og træning.
Hercules Leisure Plus er et koncentreret kornfrit tilskudsfoder med et lavt energiindhold.
Hercules Leisure Pellets indeholder store mængder fibre der forlænger tyggetiden og tilgodeser fordøjelsessystemet. Derudover indeholder produktet Diamond V gærkultur der understøtter en sund fordøjelse samt hørfrø og
hvidløg der styrker immunsystemet. Hercules Leisure Plus er ligeledes tilsat natriumbicarbonat der har en syreneutraliserende effekt i mavesækken.
Hercules Leisure Plus er særlig velegnet til heste og ponyer, der ikke tåler for meget sukker og stivelse samt til
heste med tendens til overvægt. På grund af det lave sukker og stivelsesindhold kombineret med en moderat
daglig udfodringsmængde kan produktet samtidig anvendes til heste med udfordringer i stofskiftet.
Ønskes mere energi uden tilførsel af korn kan Hercules Leisure Plus kombineres med Hercules FibrePellets.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Vedligehold: 200 g.
Let arbejde: 200 g.

Græspiller (lucerne),
Hvedeklid, Tørrede sukkerroesnitter (umelasseret),
Sojaskaller*, Lucernehø,
Hørfrø, Sukkerroemelasse,
Ærteflager, Æblefiberflager, Natriumklorid,
Natriumbikarbonat,
Sojaolie, Gulerodsflager,
Diamond V, Forblanding
DA Hest, Vegetabilsk fedt,
Kridt, Myco Curb ES liq.
(Konserveringsmiddel),
Hvidløg.

Moderat arbejde: 250 g.
Hårdt arbejde: 300 g.

1 liter Hercules Leisure Plus vejer ca. 550 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,9
Protein
11,70%
Råfedt
5,30%
Træstof
19,40%
Calcium
0,86%
Fosfor
0,30%
Natrium
1,03%
Magnesium 0,23%
Stivelse
6,60%
Sukker
4,40%
Lysin
0,48%

A-vitamin
33.500 I.E./kg
D3-vitamin
4.000 I.E./kg
E-vitamin all-rac
1078 I.E/kg
B1-vitamin
33,50mg/kg
B2-vitamin
20,10 mg/kg
B6-vitamin
10,10 mg/kg
B12-vitamin
0,10 mg/kg
Pantothensyre
53,60 mg/kg
Niacin
100,50 mg/kg
Biotin
1,30 mg/kg
K3-vitamin
6,70 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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8,40
335
168
101
352
335
3,50
1,30
1,00

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules Breed Plus
Müsli til avlshopper, opdræt og hingste
i bedækningssæsonen
Hercules Breed Plus er et tilskudsfoder med et højt energiindhold. Hercules Breed Plus er særdeles velegnet til
avlshopper i de sidste 3. måneder af drægtigheden samt laktationsperioden, avlshingste i bedækningssæsonen
samt føl og plage i vækst.
Protein, vitamin- og mineralsammensætningen i Hercules Breed Plus er nøje afstemt kravene til et avlsfoder.
Hercules Breed Plus har et forhøjet calcium/fosfor indhold samt et højt proteinindhold der begge er med til at
sikre korrekt vækst hos unge heste.
Til trivelige avlsdyr med tendens til overvægt eller føl/plage med vækstforstyrrelser anbefales Hercules AllRound Pellets.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Avlsdyr
Drægtighed 8.-11. mdr.: 400 g.
1.-3. laktationsmdr.: 700 g.
4.-6. laktationsmdr.: 500 g.
Avlshingste: 250 g.

Havre, Sojaskrå*, VAK
valset Byg, Græspiller
(lucerne), Sojaolie,
Lucernehø, Solsikkeskrå,
Sukkerroemelasse, Hørfrø, Kridt, Natriumklorid,
Rapskage, Hvedeklid,
Sojaflager (NON-GMO),
Sojaskaller*, Gulerodsflager, Ærteflager, Majsflager (NON-GMO), Æblefiberflager, Mono-calciumfosfat, Vegetabilsk fedt,
Forblanding DA Hest, Diamond V (gærkultur), Myco
Curb ES Liq.

Føl og unghest
Føl op til 1 år: 400 g.
Plage 1-2 år: 350 g.
Ungheste 2-3 år: 250 g.

1 liter Hercules Breed Plus vejer ca. 450 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
Protein
Råfedt
Træstof
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Stivelse
Sukker
Lysin

0,92
15,70%
10,00%
11,00%
1,66%
0,56%
0,82%
0,20%
15,00%
5,33%
0,75%

A-vitamin
25.000 I.E./kg
D3-vitamin
3.000 I.E./kg
E-vitamin all-rac
610 I.E./kg
B1-vitamin
25,00 mg/kg
B2-vitamin
15,00 mg/kg
B6-vitamin
7,50 mg/kg
B12-vitamin
0,10 mg/kg
Pantothensyre
40,00 mg/kg
Niacin
75,00 mg/kg
Biotin
1,00 mg/kg
K3-vitamin
5,00 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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6,30
250
125
75
263
250
2,60
1,00
0,80

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Profilrytter:
Profilrytter Jeanett Spelmann og bronzemedaljehoppen Zaba Vilsbæk e.
Blue Hors Zack/Michellino. Hoppen er 2019 ifolet ved Springbank II.
”Jeg har anvendt Hercules Hestefoder siden 2016 til min DV hoppe, Zaba Vilsbæk, som jeg både bruger som konkurrencehest og avl. Når Zaba går i sporten fodrer jeg hende med Competition Low Starch Plus. Hun har en sart mave
og tåler ikke korn og med Competition Low Starch Plus forebygger jeg mavesår og hun holder flot huld.
I de perioder hvor Zaba er i avlen fodres hun med AllRound Pellets som ligeledes er kornfri og lav på sukker og
stivelse og supplerer med FibrePellets alt efter hvilken foderstand jeg ønsker hende i. Jeg har de seneste år fået
flere heste i stalden og her er Hercules Hestefoder altid et produkt der opfylder den enkelte hests behov til UG”.
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Hercules Oldie Plus
Müsli til ældre heste og ponyer, som har
tendens til at tabe sig
Hercules Oldie Plus er et tilskudsfoder med et højt energiindhold. Hercules Oldie Plus er særdeles velegnet til
ældre heste/ponyer, der har tendens til at tabe sig. Med et højt indhold af fedt og fibre, kombineret med let
fordøjelige kulhydrater sikres en god optagelse af energi, der hjælper den ældre hest til at holde huld. Vitaminog mineralsammensætningen er ligeledes afstemt behovet hos den ældre hest.
Hercules Oldie Plus er tilsat Diamond V gærkultur der understøtter en sund fordøjelse samt hørfrø der bidrager
med omega 3 og 6 og samtidig giver en smuk, blank pels.
Hercules Oldie Plus kan anvendes som eneste krybbefoder eller i kombination med Hercules FibrePellets for at
øge kalorieindholdet i den daglige ration. For bedste effekt anbefales det at anvende den vejledende daglige
udfodringsmængde men der kan ses resultater ved en mindre mængde i kombination med nuværende foder.
Hercules Oldie Plus kan med fordel opblødes til heste med dårlige tænder.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

Vedligehold: 300 g.

Havre, Hvedeklid, Tørrede
sukkerroesnitter (umelasseret), Soja-skaller*,
VAK valset Byg, Sojaolie,
Lucernehø, Græspiller
(lucerne), Sojaflager (NONGMO), Hørfrø, Sukkerroemelasse, Gulerodsflager,
Ærteflager, Majsflager
(NON GMO), Æblefiberflager, Natriumklorid,
Natriumbikarbonat, Diamond V (gærkultur), Forblanding DA Hest, Vegetabilsk fedt, Myco Curb ES
liq., Kridt.

Let arbejde: 350 g.

Moderat arbejde: 400 g.

1 liter Hercules Oldie Plus vejer ca. 450 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
Protein
Råfedt
Træstof
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Stivelse
Sukker
Lysin

0,95
10,90%
11,80%
13,70%
0,60%
0,29%
0,65%
0,18%
17,00%
4,07%
0,48%

A-vitamin
21.300 I.E./kg
D3-vitamin
2.600 I.E./kg
E-vitamin all-rac 685,40 mg/kg
B1-vitamin
21,30 mg/kg
B2-vitamin
12,80 mg/kg
B6-vitamin
6,40 mg/kg
B12-vitamin
0,10 mg/kg
Pantothensyre
34,10 mg/kg
Niacin
63,90 mg/kg
Biotin
0,90 mg/kg
K3-vitamin
4,30 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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5,30
213
107
64
224
213
2,20
0,90
0,60

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules FIBRE
Hercules Fibre er en serie af fiberprodukter til din hest
Alle Hercules Fibre produkter er korn- og melassefrie og
består udelukkende af vegetabilsk fedt og fibre.
Fodring med fibre er rigtig sundt for mikroorganismerne i hestens stortarm og understøtter derfor i høj
grad en sund fordøjelse.

Vi tilbyder følgende:

Hercules FibrePellets
Fiberpiller med et moderat energiindhold. Ideelt til
heste i træning.

Hercules Fibre produkter skal alle opblødes i vand
og idet visse fiberkilder svulmer op ved kontakt med
væske bliver en forholdsvis lille mængde tørvægt til
meget i masse og måltidet er derfor større end ved fodring med samme mængde kornholdige produkter. Derfor
er fibre der skal opblødes meget velegnet til heste der
ikke tåler store mængder foder men hvor det er ønskeligt at hesten mættes.

Hercules FibreMash
Strukturrig mash med et lavt energiindhold. Ideelt til
trivelige typer.

Vidste du at...
Fedt er komprimeret energi og der skal ca. 3 dl. olie til 1 kg. byg som begge
svarer til 1 foderenhed. Fodring med olie, har i studier vist sig at have en
positiv indflydelse på hestens udholdenhed og er derfor særdeles gavnlig
for heste i træning.
Fodring med fibre er rigtig sundt for fordøjelsen og giver en bedre
mæthedsfornemmelse end f.eks. fodring med korn.
Du kender det sikkert – chokoladen smager godt, men guleroden mætter
længst.
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Hercules FibrePellets
Pelleteret tilskud uden korn og melasse
med et højt indhold af fedt og fibre
Produktet er ikke tilsat vitaminer og mineral - disse skal tilsættes, hvis ikke hesten får dækket sit behov for
næringsstoffer på anden vis. Hercules FibrePellets er et fiberprodukt med et moderat energiindhold. Hercules
FibrePellets indeholder udelukkende fibre og fedt og kan med fordel anvendes som supplering til det øvrige krybbefoder ved behov for ekstra kalorier/energi.
På grund af det høje indhold af fibre og fedt giver Hercules FibrePellets en god mæthedsfornemmelse og kan derfor med fordel anvendes til nøjsomme heste som et alternativ til roepiller. Hercules FibrePellets har et højt indhold af lysin, som er en god aminosyrekilde til muskelopbygning til heste i træning.
Hercules FibrePellets kan delvist erstatte den daglige grovfoderration til heste med dårlige tænder eller i tilfælde
hvor grovfoderet ikke er af tilfredsstillende kvalitet.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest
50-200 g. tørvægt
BEMÆRK! Hercules FibrePellets skal ALTID opblødes. Opblødes i kold eller lunkent vand i forholdet 1:3.
Trækketid 15-30 minutter alt efter vandtemperatur.
1 liter Hercules FibrePellets vejer ca. 650 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,85
Protein
12,50%
Råfedt
4,60%
Træstof
25,90%
Calcium
0,52%
Fosfor
0,31%
Natrium
0,04%
Magnesium 0,27%
Stivelse
3,30%
Sukker
2,78%
Lysin
0,61%

A-vitamin
D3-vitamin
E-vitamin all-rac
B1-vitamin
B2-vitamin
B6-vitamin
B12-vitamin
Pantothensyre
Niacin
Biotin
K3-vitamin

-

I.E./kg
I.E./kg
I.E./kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Sammensætning:
Sojaskaller*, Tørrede sukkerroesnitter (umelasseret),
Hvedeklid, Græspiller
(lucerne), Raps-kage, Solsikkeskrå, Hørfrø, Vegetabilsk fedt.
*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Profilrytter:
Trine Mittag Jensen og 11 årige
Gammelenggårds Easy e. Light
and Easy/Akinos. International
Grand Pris dressur og 3 x DM
finaledeltager for senior.

”Jeg har anvendt Hercules Hestefoder i en del år
efterhånden og i sortimentet findes der foder til
alle typer heste – både til Easy som går Grand
Prix men også til mine andre heste i stalden
som ikke går på samme niveau.
Easy kan være svær at fodre på, da han er en
hest med tænding der samtidig kan have svært
ved at holde huld – derfor passer Performance
Pellets rigtig godt til ham, da det giver ham en
masse god energi.
Udover Performance Pellets får han dagligt en
portion opblødt FibrePellets som er med til at
holde hans væskebalance i orden”
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Hercules FibreMash
Müsli tilskud uden korn og melasse med et
højt indhold af fedt og fibre
Hercules FibreMash er et fiberprodukt med et lavt energiindhold. Hercules FibreMash indeholder flere forskellige
fibre fra bl.a. æble, lucerne, Græspiller (lucerne), roepiller og sojaskaller og kan med fordel anvendes som supplering til det øvrige krybbefoder ved behov for ekstra kalorier eller som et ekstra varmt måltid.
På grund af det høje indhold af fibre og fedt giver Hercules FibreMash en god mæthedsfornemmelse. Hercules
FibreMash er lav på sukker og stivelse og kan derfor anvendes til alle typer heste og ponyer - herunder også
nøjsomme hestetyper.
Hercules FibreMash kan delvist erstatte den daglige grovfoderration til heste med dårlige tænder eller i tilfælde
hvor grovfoderet ikke er af tilfredsstillende kvalitet. Produktet er ikke tilsat vitaminer og mineraler - disse skal
tilsættes, hvis ikke hesten får dækket sit behov for næringsstoffer på anden vis.

Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest

Sammensætning:

50-200 g. tørvægt
BEMÆRK! Hercules FibreMash skal ALTID opblødes. Opblødes i lunkent vand
i forholdet 1:2. Trækketid 30-60 minutter alt efter vandtemperatur.

Sojaskaller*, Græspiller
(lucerne), Tørrede sukkerroesnitter (umelasseret),
Æblefiberflager, Lucernehø,
Ærteflager, Hvedeklid, Solsikkeskrå, Rapskage, Kridt,
Sojaolie, Gulerodsflager,
Natriumklorid, Vegetabilsk
fedt, Hvidløg, Hørfrø, Myco
Curb ES Liq.

1 liter Hercules FibreMash vejer ca. 400 gram.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
0,78
Protein
11,90%
Råfedt
5,00%
Træstof
22,10%
Calcium
1,39%
Fosfor
0,24%
Natrium
0,47%
Magnesium 0,21%
Stivelse
6,60%
Sukker
3,03%
Lysin
0,56%

A-vitamin
D3-vitamin
E-vitamin all-rac
B1-vitamin
B2-vitamin
B6-vitamin
B12-vitamin
Pantothensyre
Niacin
Biotin
K3-vitamin

-

I.E./kg
I.E./kg
I.E./kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
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-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*Fremstillet af genmodificeret sojabønner.

Hercules Vitamins & Minerals
En serie af vitaminer og mineraler i forskellige udformning, der alle er
tilpasset danske forhold
Vi tilbyder følgende:

Vitaminer og mineraler er uundværlige for, at sikre et
normalt helbred og en normal vækst.

Hercules SummerLick

Vitamin- og mineralbehovet afhænger af hestens størrelse, alder, om hesten er i vækst, drægtig eller lakterende samt om hesten er i træning og på hvilket niveau.

- Vitamin og mineralslikbalje der sikre hesten alle de
nødvendige næringsstoffer den har behov for når den
går på græs eller i løsdrift.

Hercules VitMin Balance
Granuleret vitamin- og mineralblanding uden tilsatte
smagsstoffer og ideel som selvbetjeningsløsning på
folden.

Hercules VitMin Stixx
Vitminer og mineraler i bolsjeform der gør dem nemme
at håndterer og dosere til heste der går på græs eller i
løsdrift.

Hercules VitMin Icelandic Stixx
Vitaminer og mineraler i bolsjeform – specielt egnet
til islandske heste eller heste med behov for ekstra
næringsstoffer.

Vidste du at...
Tildeling af vitaminer og mineraler er vigtige for hele organismens funktion og at mangler kan medføre nedsat præstation hos heste i træning og
uønsket vækstforstyrrelser hos heste i vækst?
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Profilrytter:
Charlotte Kromann-Rasmussen er distancerytter på internationalt niveau
og har i mange år ligget i top 3 på den danske rangliste. I 2016 blev hun
bedste nordiske rytter til CEI*** 160 km. i Dubai.
”Jeg bruger Hercules Performance Pellets som standard foder i min stald, til alle mine distance heste. Det giver mine
heste den nødvendige energi, uden at indeholde store mængder stivelse og sukker som ikke er godt i min sports
disciplin. Det er nemt at dosere, og alle hestene spiser gladeligt pillerne, selvom de er konkurrence heste, der kommer verden rundt. Har jeg en hest som har behov for tilskudsprodukter, blander jeg det i Hercules FibreMash eller
Competition Low Starch Plus - så spiser de gladeligt deres foder inkl. tilskud.
På stævne pladsen eller når vi rejser, har jeg altid lidt forskelligt foder med til hestene, da det jo er vigtig at de
vil spise. Så her har jeg altid udover standard foder Hercules Performance, Hercules Competition LSP og Hercules
Fibremash med. Det er foder de kan li og kender, og så ved jeg, hvad de får under stævnet eller på rejsen.”
25

Hercules SummerLick
Mineralslikbalje til heste/ponyer
på græs eller I løsdrift
Hercules SummerLick er en slikbalje der sikrer
hesten adgang til vigtige mineraler og sporstoffer
- en nem løsning til heste/ponyer på sommergræs
eller I løsdrift.
Hercules SummerLick er lav på både sukker og
stivelse og kan derfor anvendes til alle typer
heste/ponyer - herunder også trivelige typer.

Baljen kan med fordel placeres i
et bildæk for nem selvbetjening
til udegående heste/ponyer
OBS! Føl kan ikke altid administrere fri adgang
til mineraler hvorfor slikbaljen bør fjernes eller
monteres så føl ikke kan nå den.
Pakning: 10 kg.

Indhold:
Salt, Kalcium,
Roemelasse,
Calciumfosfat,
Natriumfosfat,
Magnesiumfosfat,
Rug (økologisk)
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Hercules VitMin Balance
Hercules VitMin Balance er et
granuleret vitamin- og mineral tilskud
Hercules VitMin Balance er et granuleret vitamin og mineral produkt
til dagligt brug sammen med grovfoder eller ved evt. mangler af sporstoffer i den daglige foderration.

Hercules VitMin Balance er ikke tilsat smagsstoffer og kan derfor
anvendes som selvbetjening til heste på græs eller i løsdrift.
Produktet er udviklet og tilpasset danske jordbundsforhold og er derfor tilpasset dansk grovfoder.

Anbefalet daglig dosis:
Hest: 70 g/dag
Pony: 50 g/dag
Højdrægtige hopper: 125 g/dag
Plage: 100 g/dag
Føl: 50 g/dag
Pakning: 15 kg.

Analytiske bestanddele:
FE/kg
Protein
Råfedt
Råaske
77,20%
Calcium
15,00%
Fosfor
1,50%
Natrium
9,00%
Svovl
0,50%		
Magnesium 5,00%
Stivelse
-%
Sukker
-%
Lysin
-%

A-vitamin
475.000
D3-vitamin
30.000
E-vitamin all-rac
6.000
B1-vitamin
450
B2-vitamin
600
B6-vitamin
185
B12-vitamin
0,9
C-vitamin
350
Pantothensyre
375
Niacinamid
1.400
Biotin
10
K-vitamin
135

I.E./kg
Folinsyre
I.E./kg
Cholinchlorid
mg/kg
Jern
mg/kg
Kobber
mg/kg
Mangan
mg/kg
Zink
mg/kg
Jod
mg/kg		 Selen
mg/kg
Kobolt
mg/kg
		
mg/kg
mg/kg
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140
3.500
4.200
1.200
2.100
4.000
18
40
20

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Hercules VitMin Stixx
Hercules VitMin Stixx er velsmagende
vitaminer og mineraler i bolsjeform
Hercules VitMin Stixx er velsmagende vitaminer og mineraler i bolsjeform til brug i stald eller når hesten går på
sommergræs.
Hercules VitMin Stixx indeholder alle de nødvendige vitaminer og mineraler som hesten har behov for og kan til
nøjsomme typer anvendes som eneste foder udover grovfoder.
Udformningen på produktet gør det let at dosere og udfodre.

Anbefalet daglig dosis:
Ponyer: 50-75 gram
Små heste: 75 gram
Store heste: 100-125 gram
1 Hercules VitMin Stixx vejer ca. 8 gram.
Pakning: 8 kg. eller 15 kg.

Analytiske bestanddele:
Råprotein
6,50%
Råfedt
4,50%
Træstof
5,00%
Råaske
46,00%
Calcium
10,00%
Fosfor
2,50%
Natrium
2,50%
Svovl
0,35%		
Magnesium 2,00%
Stivelse
-%
Sukker
-%
Lysin
-%

A-vitamin		
Folinsyre
D3-vitamin		
Cholinchlorid
E-vitamin all-rac		
Jern
B1-vitamin		
Kobber
B2-vitamin		
Mangan
B6-vitamin		
Zink
B12-vitamin		
Jod
C-vitamin			 Selen
Pantothensyre		
Kobolt
Niacinamid		
		
Biotin		
Mineralblanding, grønmel,
K-vitamin		
æble, solbær, kridt, rapsolie.

Sammensætning:
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Hercules VitMin Icelandic Stixx
Velsmagende vitaminer og mineraler
i bolsjeform til islandske heste
Hercules VitMin Icelandic Stixx er velsmagende vitaminer og mineraler i bolsjeform til brug i stald eller når hesten går på sommergræs.
Hercules VitMin Icelandic Stixx Indeholder alle de nødvendige vitaminer og mineraler som islandske heste har
behov for og kan til nøjsomme typer anvendes som eneste foder udover grovfoder.
Hercules VitMin Icelandic Stixx er specielt udviklet til islandske heste der har et anderledes
næringsbehov hvorfor produktet blandt andet er beriget med ekstra svovl og zink.
Udformningen på produktet gør det let at dosere og udfodre.

Anbefalet daglig dosis:
Ponyer: 50-75 gram
Små heste: 75 gram
Store heste: 100-125 gram
1 Hercules VitMin Icelandic Stixx vejer
ca. 8 gram. Pakning: 8 kg. eller 15 kg.

Analytiske bestanddele:
Råprotein
6,50%
Råfedt
5,00%
Træstof
5,20%
Råaske
46,00%
Calcium
8,00%
Fosfor
3,00%
Natrium
4,00%
Svovl
1,80%		
Magnesium 2,00%
Stivelse
-%
Sukker
-%
Lysin
-%

A-vitamin		
Folinsyre
D3-vitamin		
Cholinchlorid
E-vitamin all-rac		
Jern
B1-vitamin		
Kobber
B2-vitamin		
Mangan
B6-vitamin		
Zink
B12-vitamin		
Jod
C-vitamin			 Selen
Pantothensyre		
Kobolt
Niacinamid		
Biotin		
Mineralblanding, grønmel,
K-vitamin		
æble, solbær, kridt, rapsolie.

Sammensætning:
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Hercules Tilskudsserie
I Hercules Tilskudsserien, findes forskellige typer af foder samt tilskudsprodukter, der hjælper med at holde din hest sund
Vi tilbyder følgende:

Hercules Psyllium Husk Pellets
Pelleterede loppefrøskaller med urter, hørfrø og
gærkultur. Understøtter fordøjelsen og afhjælper
sandophobning.

Hercules Psyllium Fibre Husk
100% rene loppefrøskaller. Afhjælper sandophobning – skal udfodres tørt!

Hercules Garlic Granulate
100% rent hvidløg. Styrker immunforsvaret og
understøtter sunde luftveje.

Hercules Omega Oil
Koldpresset hørfrøolie med et højt indhold af
Omega 3-6-9.
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Hercules Psyllium Husk Pellets
Pelleteret loppefrøskaller med urter og
gærkultur, understøtter en sund fordøjelse
og har en sandudtrækkende effekt
Hercules Psyllium Husk indeholder udover loppefrøskaller også hørfrø, urter og gærkultur for optimal smagbarhed og understøttende effekt på hestens fordøjelse.
Produktet er pelleteret og gør sig derved især velegnet til kræsne heste.
Loppefrøskaller viser sin effekt ved at danne slim ved kontakt med væske og anvendes ofte til heste der går på
jordfold eller nedbidt græs hvor der er stor risiko for optagelse af sand.

Anbefalet daglig dosis:
Går hesten på jordfold eller nedbidt græsfold, hvor der er risiko for sandindtag, tildeles hesten 10 gram Hercules
Psyllium Husk loppefrøskaller dagligt pr. 100 kg hest.
Ved akut opstået behov tildeles 20 g. pr. 100 kg. Hest.
Pakning: 3 kg.

Indhold:
Loppefrøskaller (Plantago Psyllium), Varmebehandlede hørfrø, Tørrede æbler, Kamille,
Pebermynte, Levucell SC (Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-1077) gærkultur

Analytiske bestanddele:
Tørstof 88,5%, Træstof 30,5%, Råaske 6,2%,
Råprotein 9,0%
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Hercules Psyllium Husk Fibre
100% rene loppefrøskaller der understøtter en sund fordøjelse og har en
sandudtrækkende effekt
Loppefrøskaller viser sin effekt ved at danne slim ved kontakt med væske og anvendes ofte til heste der går på
jordfold eller nedbidt græs hvor der er stor risiko for optagelse af sand.

Psyllium Husk Fibre skal altid tildeles tørt, da dannelsen af slim ellers
ikke sker i maven hvor det er ønskeligt.
Har du problemer med at hesten vil spise rene loppefrøskaller anbefales i
stedet anvendes Hercules Psyllium Husk Pellets.

Anbefalet daglig dosis:
Anvendes forebyggende: 10 gram. Pr. 100 kg. hest.
Daglig anvendelse: 10 gram pr. 100 kg. hest.
Ved akut behov: 20 gram pr. 100 kg. hest.

Husk altid at tilbyde hesten
rigeligt med vand.
Indhold:
100% rene loppefrøskaller
Pakning: 2,5 kg.
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Hercules Garlic Granulate
Hercules Garlic Granulate er 100%
rent og tørret granuleret hvidløg
Hvidløg er kendt for at have flere egenskaber såsom forbedring
af fordøjelsessystemet, styrkelse af immunforsvaret samt understøttelse af hestens luftveje.
Hvidløgstilskud kan ligeledes være effektivt mod insektplage i sommerhalvåret.

Hercules Garlic Granulate bør ikke udfodres til drægtige/diegivende
hopper, da det kan give mælken en ændret smag!
Pakning: 3 kg.

Anbefalet daglig dosis:
Hest (500 kg): 30 ml.
Pony: 15-20 ml.

Indhold:
100% rent tørret, granuleret kinesisk hvidløg.
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Hercules Omega Oil
Hercules Omega Oil er et koncentreret
tilskud af koldpresset hørfrø med en unik
sammensætning af omega 3-6-9
Hercules Omega Oil har en gavnlig effekt på heste med hud- og pelsproblemer ligesom heste i arbejde kan
opleve et øget energiniveau samt bedre restitution efter hårdt arbejde.
Tilførsel af omegafedtsyrer er vigtig for hesten da den ikke selv er i stand til at danne disse essentielle fedtsyrer.

Hercules Omega Oil har den rigtige sammensætning i forholdene mellem
omega 3, 6 og 9 - hvilket er væsentligt i forhold til deres optagelse.
Hercules Omega Oil kan anvendes til alle typer heste - herunder også drægtige og lakterende hopper.

Anbefalet daglig dosis:
15-30 ml/dag. Den anbefalede mængde
bør ikke overskrides.
Pakning: 1 l. og 5 l.

Analytiske bestanddele:
Tørstof 100%, Råfedt 100%, E-vitamin 175 mg/kg.
Omega-3 fedtsyrer 59%, Omega-6 fedtsyrer 15%,
Omega-9 fedtsyrer 14%
Energi 32,5 MJ/kg.

Sammensætning:
Koldpresset vegetabilsk olie.
100% GMO og gluten fri.
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Profilrytter:
Josefine Rohmann
”Josefine har redet siden hun var 5 år, og fik sin
egen pony da hun var 7 år.
Nu har hun overtaget storesøster Lauras pony
Traeumer, der i 2017 gik Nordisk Mesterskab
med Laura. På meget kort tid er Josefine og
Traeumer blevet både B og A rytter, og knokler hver dag for at blive bedre, så de er klar til
landsstævnerne.
Traeumer går på Hercules Muscle Plus. Et fantastisk foder, der sørger for den rette energi og
hjælper ham med at opretholde huld og opbygning af muskler, og så er han altid utrolig smuk
og blank i pelsen.
Traeumer kræver lidt ekstra for at opretholde
huld, så derfor er det fantastisk at dette foder
sørger for det, og at han samtidig virkelig elsker
foderet er jo bare et plus”.

Janne Rohmann, Rohmann
Dressage. Mor til Josefine og
Laura Rohmann der begge er
talentfulde unge piger og
profilryttere for Hercules
Hestefoder
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Hercules Treats
Hercules Treats serien indeholder ingen aromaer, men er udelukkende
produceret af rene råvarer
Alle heste elsker godbidder og i vores sortiment af
treats finder du både de traditionelle godbidder som
hestene elsker samt godbidder med funktionelle egenskaber.
Vi tilbyder følgende:

Hercules Treats Plus
Funktionelle hestebolsjer i 3 varianter.

Hercules Treats
Den traditionelle godbid som din hest elsker. Nem at
have i lommen i træningssituationer.

Vidste du at...
Heste i træning bør tildeles elektrolytter hele året?
Når hesten sveder, mister den ikke kun væske, men også en række
vigtige mineralsalte der er med til at styre bla. væskebalance, nerveog muskelfunktion.
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Hercules Treats Plus
Funktionelle hestebolsjer med forskellige
egenskaber
Hercules Treats Plus er en serie af funktionelle bolsjer til heste med fokus på forskellige egenskaber og hvor
udformningen er nem at dosere og håndtere.

Hercules Treats Plus indeholder ingen aromaer, men er derimod lavet på
rene råvarer
Pakning: 1,5 kg.
Hercules Treats Plus findes i følgende varianter:

Hooves and Skin

Healthy Digestive

Electrolyte

Lucernegodbid der indeholder biotin og tang, som begge har gavnlig
effekt på hestens hove, hud og pels.

Med smag af æble der indeholder
hørfrø, loppefrøskaller og Levucell (levende gærkultur) som alle
bidrager med gode egenskaber.

Med smag af æble, der er med til at
sikre hestens behov for ekstra mineraler og salte.

Anbefalet
daglig dosis:
6-8 stk.
1 bolsje vejer ca. 8
gram.
1 bøtte á 1,5 kg. rækker
ca. til 1 måneds forbrug.
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Profilrytter:
Silke og Kiah Andersen
”Silke Andersen er en meget talentfuld dressurrytter, som sidste år afsluttede sine ponyår med ponyen Dundee.
Dundee og Silke opnåede at vinde guld til nordiske mesterskaber og meget mere. Jeg har som avler af Stutteri
Fredensdal, længe været på udkig efter en rytter til min hoppe Fredensdals Divine, og valget faldt på Silke, som
nu har haft Divine stillet til rådighed igennem de sidste 2 år. Silke er samtidig profilrytter for Hercules, og da jeg
selv bruger produkterne gjorde det beslutningen om, at det skulle være Silke til min hoppe endnu nemmere.
Vi fodrer hestene med Hercules hestefoder, fordi produktet gør det de lover. Hestene ser brandgodt ud på en forholdsvis lav mængde foder. Hestene arbejder med god energi og er ikke overtændte. Vores heste arbejder/rides
på performance pellets, da den er havrefri og lav på sukker og stivelse. Ønsker vi lidt mere energi, huld på sidebenene eller lidt ekstra glans i pelsen, så er fiberpillerne fremragende. Alle mine avlsdyr, føl og plage fodres på
Allround Pellets, som er med til at sikre fosteret i moders liv, ligesom det er med til styre føllet/plagens vækst.
Efter at have været foder junglen igennem, har jeg eller vi aldrig været så tilfredse, som efter skiftet til Hercules
Hestefoder for 3 år siden.”

Linda Falensteen, indehaver af Stutteri Fredensdal
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Hercules Treats
Hercules Treats indeholder ingen tilsætningsstoffer eller aromaer men er
derimod lavet på rene råvarer
Hercules Treats er den originale hestegodbid der kan bruges til træning eller når du blot vil forkæle din bedste
ven. De er nemme at have i lommen og nemme at knække over til brug i mindre stykker ved træningssituationer,
hvor man har behov for at tildele mange godbidder.

Hercules Treats findes i 4 forskellige varianter
Apple (æble)
Carrot (gulerod)
Liqorice (lakrids)
Herbs (urter)
Pakning: 1 kg.
Hercules Treats with Herbs findes desuden i 15 kg.

Forkæl din hest med lækre hestebolsjer fra Hercules
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Vil du spare
penge?
Få lavet en foderberegning af vores
Hercules Team
Læs mere: www.herculeshestefoder.dk

Salg i Danmark og Sverige
Vrå

Hercules Hestefoder sælges via din lokale
Danish Agro Shoppen - se kort
eller via www.danishagroshoppen.dk

Dronninglund
Gistrup

Se kontaktoplysninger og forhandlerinfo:
www.herculeshestefoder.dk/find-forhandlere

Galten
Åstedbro
Forum

Brørup

Hørve

Slangerup

Egtved

St.Merløse
Gadstrup
Kolding Odense
Ringsted
Sdr. Hygym
Hårlev
Kr. Stillinge
Ørsted Nyborg

Nykøbing
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