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Proteintillskottet som balanserar ett grovfoder med lågt proteininnehåll 

 

Grovfodret ska utgöra den största delen av 
hästens fodring. Genom grovfodret får 
hästen i sig fibrer som är nödvändiga för 
att upprätthålla en hälsosam tarmflora och 
en välfungerande 
matsmältning. 
 

HÖANALYS 
Jord, växtförhållanden och inte minst de aktuella skördeförhållandena är avgörande för 
näringsinnehållet i grovfodret. Det handlar om både vitaminer, mineraler och spårämnen samt 
hur mycket energi, protein och socker grovfodret innehåller. Grovfodret utgör den största 
delen av hästens dagliga foder och det är därför väldigt viktigt att ha en analys på 
näringsinnehållet i det hö/hösilage som den fodras med. En korrekt analys gör det möjligt att 
utarbeta en lämplig foderstat och komplettera med rätt näringsämnen för att få en frisk och 
stark häst som kan prestera maximalt på tävlingsbanorna. 
 
UTVALDA FIBRER 
Performance Fibre High Protein är ett koncentrerat och fiberbaserat proteintillskott som 
används för att komplettera ett grovfoder med lågt innehåll av smältbart råprotein. Den 
innehåller bland annat GMO-fri Palatin soja, som är specialbehandlad och odlas lokalt nära 
foderfabriken i Tyskland. Den har ett högt innehåll av smältbart råprotein och essentiella 
aminosyror och tillför dubbelt så många aminosyror som t.ex. lucern. Lättsmältbara fibrer från 
olika källor som t.ex. lucern, rotfrukter och äpplen ger en stor variation i utfodringen samt en 
stabil matsmältning. 
 
Högt innehåll av: 
- Smältbart råprotein 
- Essentiella aminosyror 
- Lättsmältbara fibrer 
- Lågt socker -/stärkelseinnehåll 
 
BRED ANVÄNDNING 
Performance Fibre High Protein är välsmakande och kan användas i de fall där det finns ett 
ökat proteinbehov. 
 
- Tävlingshästar med högt proteinbehov för att understödja muskeluppbyggnad och 
muskelfunktion 
- Avelsston för att bevara vitalitet och muskelmassa 
- Unghästar som växer 
- Hästar under inridning 
- Muskelfattiga hästar 
 
 



SAMMANSÄTTNING 
Fibrer (lucern, bet, äpple), protein (ärtprotein, potatisprotein, sojaflingor hydrotermisk 
förbehandlade (GMO-fri), vetekli, majsgroddar, öljäst, havreskalskli, kallpressade oljor 
(linfrön, solroskärnor), kornflingor, salt, algkalk, kalciumkarbonat (marint och mineraliskt), 
finmalda linfrön och solroskärnor, magnesiumfumarat, örter (koriander, persilja, mejram, 
pepparmynta), malt, ättika 
 
UTFODRINGSREKOMMENDATION 
100-200 g per 100 kg kroppsvikt dagligen. Ges som komplement till hästens ordinarie 
grovfoder för att öka protein- och fiberinnehållet. 
 
1 liter = ca 750 g 
 
FÖRPACKNING  
Säck 25 kg 
1/1 pall 825 kg 

 
Performance Fibre High Protein 
 

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR 

 Råprotein 25,0 %    Stärkelse 6,0 %   

 Råfett 9,2 %    Socker 3,0 %   

 Råfibrer 19,0 %    Kalcium 2,0 %   

 Råaska 7,5 %    Fosfor 0,5 %   

     Magnesium 0,2 %   

 Smältbart råprotein 210 g/kg    Natrium 0,2 %   

 Omsättbar energi 9,4 MJ/kg    Lysin 2,3 %   

     Methionin 0,6 %   

NÄRINGSFYSIOLOGISKA TILLSATSÄMNEN PER KG 

 Vitamin A 7.000 IE    Vitamin B12 15 mcg   

 Vitamin D3 750 IE    Biotin 300 mcg   

 Vitamin E 130 mg    Calcium-D-Pantothenat 24 mg   

 Vitamin B1 10 mg    Kolin 1.100 mg   

 Vitamin B2 25 mg    Niacin 70 mg   

 Vitamin B6 10 mg    Folinsyra 4 mg   

SPÅRÄMNEN PER KG 

 Järn 300 mg    Kobolt 1,8 mg   

 Zink 200 mg    Selen 0,5 mg   

 Mangan 200 mg    Jod 0,4 mg   

 Koppar 60 mg        


