Natur Müsli

Du ønsker det bedste for din hest
- vi ønsker det bedste for din hest!

Grovfoder

Natur Müsli anvendes til heste, hvor man ønsker
en lav udfodringsmængde og et lavt indhold af
stivelse (9 %) og sukker (5 %). Natur Müsli kan
anvendes til heste, som er i let arbejde samt til
heste, som skal præstere på højt niveau.
Natur Müsli indeholder blandt andet snittet lucerne,
tørret æble, solsikkekerner, ølgær, hørfrø, mynte og
koldpresset marietidselolie, som gør foderet velsmagende, olieholdigt og fiberrigt.
Det høje indhold af struktur øger hestens tyggetid,
hvilket fremmer hestens spytproduktion, som kan
være medvirkende til at understøtte hestens fordøjelse.
Alle ingredienser er nøje udvalgte for at tildele den
nødvendige energi, så hesten kan arbejde uanset niveau,
uden at skulle tildeles en stor mængde krybbefoder.

Med mange års praktisk erfaring inden for produktion
af hestefoder er Møllerens Foder kendt som en troværdig og pålidelig partner blandt hestefolk. Vi har
en høj og ensartet produktkvalitet, hvilket har gjort
os til en af de populære leverandører af hestefoder i
Danmark. Dette forpligter og udfordrer os hver dag.

Til alle foderblandinger skal der selvfølgelig gives
wrap eller hø. Grundreglen er, at man altid skal
bruge så meget grovfoder som muligt og så lidt
kraftfoder som muligt.

- et sundt valg

En hest skal gerne tilbydes grovfoder, der i tørstofmængde svarer til min. 1,5 % af hestens vægt. Det
betyder, at en hest på 500 kg skal spise min. 7,5 kg
tørt hø eller ca. 10 kg wrap med et tørstofindhold
på 72 % (wrap skal min. indeholde 60 % tørstof).

Sammen med specialister inden for moderne hesteernæring udvikler vi kontinuerligt vores produkter.
Vi arbejder således ikke kun med de højeste kvaliteter
af råvarer, men også med de absolut strengeste
produktionskrav.

Individuel fodring
Dette er kun et vejledende foderskema, da alle
heste er forskellige og skal fodres individuelt.
I Hornsyld Købmandsgaard er vi altid behjælpelige
med at lave en foderplan, som passer til både dig og
din hest.

Udfodres dagligt sammen med grovfoder:
Hest 500 kg
Vedligehold/Let arbejde: 0,8 kg
Moderat arbejde: 1 kg
Hårdt/Intensivt arbejde: 1,2-1,5 kg

Kontakt os på foderplan@hk-hornsyld.dk, hvis du
ønsker en foderplan udarbejdet af en af vores
konsulenter.

Pony kat. 1
Vedligehold/Let arbejde: 0,5 kg
Moderat arbejde: 0,6 kg
Hårdt/Intensivt arbejde: 0,7-0,8 kg
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Pony kat. 3
Vedligehold/Let arbejde: 0,3 kg
Moderat arbejde: 0,4 kg
Hårdt/Intensivt arbejde: 0,5 kg

Find forhandler:
www.moellerens-hobbylager.dk
Hornsyld Købmandsgaard A/S
Nørregade 28
8783 Hornsyld
Tlf. 7568 7300

www.2of US.dk

Pony kat. 2
Vedligehold/Let arbejde: 0,4 kg
Moderat arbejde: 0,5 kg
Hårdt/Intensivt arbejde: 0,6 kg

”Vi tror på, at sundhed og velvære
hænger sammen med
din hests præstationer”

Hestespark

Favorit Pellets

Isi Star

Favorit Plus Pellets

Hestespark er en velsmagende müsli til alle
typer heste.
Hestespark er et foder med en høj andel af struktur.
Dette sikrer en god og lang tyggetid, hvilket fremmer spytproduktionen, som understøtter hestens
fordøjelse. Hestespark indeholder bl.a. snittet lucerne, majsflager, tørret æble, hørfrø og marietidselolie,
hvilket gør selv de mest kræsne heste vilde med
foderet.
Hestespark indeholder et afstemt forhold af de
nødvendige næringsstoffer, hvilket sikrer, at din
hest er i balance med vitaminer og mineraler.
Hestespark er optimeret efter danske normer
og produceres i samarbejde med Eggersmann,
som er garant for en høj og ensartet kvalitet.
Hestespark udfodres sammen med en passende
mængde grovfoder.

Favorit Pellets anvendes til alle typer heste
- lige fra ungheste til heste i hårdt arbejde.
Favorit Pellets indeholder alle de nødvendige næringsstoffer i et afstemt forhold, deriblandt delvist organiske
vitaminer og mineraler.
Favorit Pellets indeholder æblekvas, som har en høj
andel af råfibre og pektin, hvilket er med til at understøtte en god fordøjelse. Det er desuden med til at tilføre blandingen en god smag.
Favorit Pellets er et lucerne- og sojafrit foder.
Blandingen er danskproduceret på vores egen fabrik
i Hornsyld og indeholder fortrinsvist danske råvarer.
Favorit Pellets udfodres sammen med en passende
mængde grovfoder.
Ønskes et mere koncentreret foder med mindre udfodringsmængde, så kig på vores Favorit Plus Pellets.

Isi Star er et danskoptimeret, havrefrit müslifoder, som
anvendes til islandske heste og nøjsomme ponyer.
Isi Star er idéel, hvis du ønsker en mindre udfodringsmængde eller et foder med mindre stivelse, alt imens
hesten fortsat dækkes helt ind med vitaminer og
mineraler.
Isi Star indeholder blandt andet snittet lucerne, koldpresset marietidselolie, ølgær og tørret æble, hvilket
gør, at selv de mest kræsne heste spiser foderet med
stor glæde.
Isi Star er optimeret efter danske normer og indeholder
et nøje afstemt forhold mellem næringsstofferne, som
sikrer, at din hest altid er i balance med vitaminer og
mineraler.

Favorit Plus Pellets er til heste, hvor man ønsker
et mere koncentreret foder med en lav udfodringsmængde og et stivelsesindhold på kun 9,9 %.
Foderet kan anvendes til nøjsomme heste fra vedligehold til hårdt arbejde og er også ideelt til ungheste.
Favorit Plus Pellets indeholder alle de nødvendige
næringsstoffer i et afstemt forhold, deriblandt delvist
organiske vitaminer og mineraler.
Favorit Plus Pellets indeholder kornbærme og æblekvas, som bidrager med letfordøjelige fibre og pektin,
hvilket er med til at understøtte en god fordøjelse.
Favorit Plus Pellets kan anvendes alene sammen med
godt grovfoder, men kan også anvendes sammen med
korn, olie eller roepiller alt efter hestens energibehov.
Favorit Plus Pellets er et lucerne- og sojafrit foder.
Favorit Plus er danskproduceret på vores egen fabrik
i Hornsyld og indeholder fortrinsvist danske råvarer.

Udfodres dagligt sammen med grovfoder:
Hest 500 kg
Vedligehold/let arbejde: 1,5-2,0 kg
Moderat arbejde: 2,0-3,0 kg
Hårdt arbejde: 3,0-4,0 kg
Pony kat. 1
Vedligehold/let arbejde: 1,0-1,2 kg
Moderat arbejde: 1,2-1,8 kg
Hårdt arbejde: 2,0-2,8 kg
Pony kat. 2
Vedligehold/let arbejde: 0,8-1,0 kg
Moderat arbejde: 1,0-1,5 kg
Hårdt arbejde: 1,2-1,7 kg
Pony kat. 3
Vedligehold/let arbejde: 0,7-0,8 kg
Moderat arbejde: 0,8-1,2 kg
Hårdt arbejde: 1,1-1,5 kg

Udfodres dagligt sammen med grovfoder:
Hest 500 kg
Vedligehold/let arbejde: 1,5 kg
Moderat arbejde: 1,5-2,0 kg
Hårdt arbejde: 2,0-3,0 kg
Pony kat. 1
Vedligehold/let arbejde: 1,2 kg
Moderat arbejde: 1,2-1,5 kg
Hårdt arbejde: 1,5-2,0 kg
Pony kat. 2
Vedligehold/let arbejde: 0,8 kg
Moderat arbejde: 0,8-1,0 kg
Hårdt arbejde: 1,0-1,3 kg
Pony kat. 3
Vedligehold/let arbejde: 0,5 kg
Moderat arbejde: 0,5-0,7 kg
Hårdt arbejde: 0,7-1,0 kg

Udfodres dagligt sammen med grovfoder:
350 kg Islænder/ponyrace
Vedligehold/let arbejde: 0,5-0,6 kg
Moderat arbejde: 0,6-0,8 kg
Hårdt arbejde: 0,8-1 kg
250 kg Islænder/ponyrace
Vedligehold/let arbejde: 0,4-0,5 kg
Moderat arbejde: 0,5-0,6 kg
Hårdt arbejde: 0,6-0,8 kg
150 kg ponyrace
Vedligehold/let arbejde: 0,2-0,3 kg
Moderat arbejde: 0,3-0,4 kg
Hårdt arbejde: 0,4-0,6 kg

Udfodres dagligt sammen med grovfoder:
Hest 500 kg
Vedligehold/let arbejde: 0,75 kg
Moderat arbejde: 1,0 kg
Hårdt arbejde: 1,2 kg
Pony kat. 1
Vedligehold/let arbejde: 0,5 kg
Moderat arbejde: 0,6 kg
Hårdt arbejde: 0,7 kg
Pony kat. 2
Vedligehold/let arbejde: 0,4 kg
Moderat arbejde: 0,5 kg
Hårdt arbejde: 0,6 kg
Pony kat. 3
Vedligehold/let arbejde: 0,3 kg
Moderat arbejde: 0,4 kg
Hårdt arbejde: 0,5 kg

