Hercules Condition
Müsli til fritidshesten og heste i træning.
Hercules Condition er et tilskudsfoder med et moderat energiindhold.
Hercules Condition indeholder de næringsstoffer hesten
har behov for og kan derfor anvendes til de fleste typer
heste i vedligehold og træning.
En kombination af fedt og fibre, samt letfordøjelige
kulhydrater sikrer hesten en tilpas mængde energi i
let/moderat arbejde.

Sammensætning:
Havre
VAK valset Byg
Græspiller, lucerne
Sojaskrå, NON GM
Lucernehø
Tørrede sukkerroesnitter
Hvedeklid
Majsflager, NON GM
Sukkerroemelasse

Sojaflager, NON GM
Sojaskaller, NON GM
Sojaolie, NON GM
Hørfrø
Solsikkeskrå
Natriumklorid
Rapskage
Kridt
Monocalciumfosfat

Vegetabilsk fedt
Forblanding DA Hest
Diamond V (gærkultur)
Natriumbikarbonat
Myco Curb ES liq.
Magnesiumoxid

Analytiske bestanddele:
FE/kg
Ford. energi
Ford. råprotein
Råprotein
Råfedt
Træstof
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Lysin

0,86
11,9 MJ/kg
95 g/kg
13,10 %
7,50 %
10,80 %
0,88 %
0,41 %
0,63 %
0,25 %
0,57 %

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

15.500 I.E./kg
1.900 I.E./kg
443 I.E./kg
15,00 mg/kg
9,00 mg/kg
4,60 mg/kg
0,06 mg/kg
25,00 mg/kg
46,00 mg/kg
0,60 mg/kg
3,10 mg/kg

Folinsyre
Cholinchlorid
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Jod
Selen
Kobolt
Stivelse
Sukker

3,90 mg/kg
155 mg/kg
77 mg/kg
46 mg/kg
162 mg/kg
155 mg/kg
1,62 mg/kg
0,62 mg/kg
0,46 mg/kg
25,80 %
4,80 %
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Vejledende udfodringsmængde pr. 100 kg. hest
Vedligehold: 400 g.
Let arbejde: 400 g.
Moderat arbejde: 500 g.
Hårdt arbejde: 600 g.
1 liter Hercules Condition vejer ca. 500 gram.
Generelt om fodring.
Hercules Hestefoder anbefaler altid at udfodre den anbefalede fodringsmængde over 2-3 daglige måltider.
Anvend aldrig mere end det anbefalede.
Heste drikker ca. 20-30 liter vand dagligt hvorfor vi altid anbefaler at hesten har fri adgang hertil – især ved
fodring med store mængde fibre.
Hercules Hestefoder anbefaler altid 1,75-2 kg. grovfoder pr. 100 kg. hest – gerne fordelt over hele døgnet.
Hercules Hestefoder anbefaler altid at hesten har fri adgang til en saltsten – heste i hårdt arbejde bør tildeles
elektrolytter ved behov.
Holdbarhed
3-5 måneder fra produktionsdato – afhængig af sæson.
Pakning
20 kg. sække
720 kg./palle

Hercules Hestefoder er et dansk produceret og optimeret kvalitetshestefoder, som kendetegnes ved at have
et tilpas højt fiberindhold samt et passende lavt sukker- og stivelsesindhold. Hercules Hestefoder består af 12
forskellige kvalitetsblandinger – her i blandt Hercules FibrePellets og Hercules FibreMash der kan supplere
den daglige fodring uden at tilføre vitaminer og mineraler. Fortjener din hest noget særligt, har vi selvfølgelig
også Hercules Treats, der indeholder lækre urter og grøntsager – en perfekt belønning til din bedste ven.
Hercules Hestefoder kan tilpasses ethvert hestehold. Vores sortiment består af foder tilpasset alle typer lige
fra hobbyheste og avlsheste til præstationsheste på højt niveau.
Har du et større hestehold har du mulighed for at blive tilknyttet en af vores dygtige og kompetente
konsulenter. Vi arbejder målrettet for at tilpasse dine ønsker til fodring af dine heste.
Gratis rådgivning og foderplanlægning, samt bestilling af staldbesøg - kontakt os på
herculeshest@danishagro.dk
Hercules Hestefoder sælges igennem din lokale Danish Agro Shoppen eller via www.danishagroshoppen.dk
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