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EXTRA
Foder til konkurrenceheste

Sammensætning
HorseLux Protein* 20,00 %
Byg, poppet 19,30 %
Majsflager 18,00 %
Beriderens fiber-kornmix** 15,00 %
Grønpiller, spc. presset 7,00 %
Æblefibre 5,00 %
Sort havre 4,00 %
Vitaminforblanding 3,85 %
Epona specialolie ***) 2,00 %
Gulerodsflager 2,00 %
Ærteflager 2,00 %
Melasse, roe 1,00 %
Fodersalt 0,85 %

Analytiske bestanddele
    97,00 FE pr. 100 kg
 15,20 % Råprotein
 6,70 % Råfedt
 9,70 % Træstof
 5,40 % Råaske
 5,90 % Sukker
 27,70 % Stivelse
 5,90 g/kg Calcium
 4,80 g/kg Fosfor
 5,20 g/kg Natrium
 1,90 g/kg Magnesium
 1,10 g/kg Svovl
 10,60 g/kg Lysin
 3,50 g/kg Methionin

*) Specialblanding indeholdende: Grønpiller (25%), tørgær (17%), solsikkeskråfoder (15%), sojaskråfoder toasted (14,6%), hørfrø (10%), æblefibre (8%), forblanding 
(5,5%), vegetabilsk fedt** (3,9%), melasse, roe (1,0%). Fremstillet af genetisk modificeret soja. **) Specialblanding indeholdende: sojaskaller (24%), byg (17%), hvede 
(15%), sojaskråfoder (15%), hvedeklid (10%), roesnitter (8%), grønmel (6%) og rapskagefoder (5%). Fremstillet af genetisk modificeret soja.
***) Blanding af lecitin og sure olier (botanisk) fra kemisk raffinering af soja. Fremstillet af genetisk modificeret soja.

Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige
 7,22 I.E./g  A-vitamin, E672a
 1,66 I.E./g  D3-vitamin, E671 
 345,00 mg/kg E-vitamin / Alfa-tokoferol, 3a700
 16,30 mg/kg B1-vitamin
 6,50 mg/kg B2-vitamin
 3,60 mg/kg B6-vitamin
 0,02 mg/kg B12-vitamin
 16,25 mg/kg C-vitamin
 2,15 mg/kg K3-vitamin
 1,43 mg/kg Folinsyre
 3,61 mg/kg Pantotensyre
 9,00 mg/kg Niacin
 0,20 mg/kg Biotin
 521,00 mg/kg BioCholin
 541,00 mg/kg Inositol
 13,00 mg/kg Fe fra Jern(II)fumarat, 3bE105
 136,00 mg/kg Zn fra Zinkchelat af glycin hydrat, 3bE607
 98,00 mg/kg Mn fra Manganchelat af glycin hydrat, 3bE506
 41,00 mg/kg Cu fra Kobberchelat af glycin hydrat, 3bE413
 1,30 mg/kg I fra Calciumjodat, 3bE202
 0,50 mg/kg Se fra Organisk selen, 3b8.11
 0,03 mg/kg Co fra Koboltcarbonet monohydrat, 3bE304

HorseLux Extra er et müslifoder, 
der kan anvendes som det dag-
lige foder til heste, der skal yde 
på højt niveau eller som et eks-
tra tilskud i pressede perioder, 
f.eks. op til show, kåringer eller 
stævner. Foderet er også veleg-
net til heste, der har problemer 
med at holde huld, fx. avlshop-
pen der er vanskelig at holde i 
pæn foderstand.

Foderet har særlig fokus på:
•  Muskelsætning
•  God energi 
•  Huld

HorseLux Extra har en god
aminosyresammensætning 
(protein), hvilket hjælper
hesten med en optimal og
god muskelsætning.
Foderet er også tilsat anti-
oxidanter for at hjælpe hesten
af med frie radikaler, som den 
danner under særlig hård
træning. 

Foderet har en optimal sammen-
sætning af energi fra stivelse og 
olier, hvilket giver hesten en 
god og positiv energi samtidig 
med, at foderet også tilfører 
hesten omega 3-6-9.
En korrekt sammensætning af 
disse vil give hesten både den 
hurtige og den længerevarende 
energi, som især konkurrence-
heste har behov for.
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EXTRA
Vejledende foderplaner til HorseLux Extra

Daglig mængde

 Hest i let arbejde

Vægt 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg

HorseLux Extra 1,4 kg 1,7 kg 2,5 kg 3,0 kg

Hø/wrap (minimum) 5,0 kg 6,0 kg 8,0 kg 9,0 kg

Ekstra Elektrolytter tildeles efter behov

Hest i hårdt arbejde

Vægt 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg

HorseLux Extra 1,8 kg 2,2 kg 3,0 kg 3,5 kg

Hø/wrap Ad libitum Ad libitum Ad libitum Ad libitum

Ekstra Elektrolytter tildeles efter behov

Hopper

Drægtig – 500 kg – sidste 3 mdr. Lakterende – 500 kg – Første 3 mdr.

HorseLux Extra 2,5 kg 3,0 kg

Lucerne 1,0 kg 1,0 kg

Hø/wrap Ad libitum Ad libitum

Kan anvendes som eneste krybbefoder eller som topdressing i perioder med behov for ekstra huld, muskel-
opbygning og/eller energi. Må anvendes som supplement med op til 1 kg om dagen ved siden af andet foder.
Det anbefales altid at hesten har adgang til frisk og rent vand, samt den anbefalede grovfodermængde.


