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Naturliga råfibrer av högsta kvalitet i flingformat 

 

Glyx-Wiese Wiesentaler består av en kombination utav utvalda grässorter och 
värdefulla örter av högsta kvalitet, som härstammar från de artrika vattenskyddade 
områdena nära Bodensjön i Tyskland, där de klimatiska förutsättningarna är optimala.  
 
Efter skörd torkas gräset och örterna skonsamt vid en låg temperatur vilket bevarar alla 
närings- och vitalämnen. 
 
- Bra alternativ till höcobs tack vare en kort blötläggningstid 
- Mer struktur och fibrer för en god matsmältning 
- Speciellt lämplig till hästar som har svårt att hålla hull och äldre hästar med tandproblem 
- Färskt och skonsamt torkat vid låga temperaturer 
- Rik på örter 
- Melassfri, låg i socker, stärkelse och fruktan 
 
Många användningsområden 
Glyx-Wiese Wiesentaler kan ersätta eller uppgradera den dagliga grovfodergivan för alla 
hästar, speciellt till de som utfodras med grovfoder av sämre kvalitet. Den kan också 
användas till hästar som har svårt att hålla hull. Tillsammans med det vanliga fodret kan 
tuggaktiviteten stimuleras och därmed främja salivproduktionen. För äldre hästar med 
tandproblem kan Glyx-Wiese Wiesentaler helt eller delvis ersätta ordinarie grovfoder.  
 
Rik på fibrer och speciellt smakfull 
Grunden för hästutfodring är fibrer av hög kvalitet. De värdefulla grässorterna och örterna i 
Glyx-Wiese Wiesentaler erbjuder en ideal fiberkälla och är samtidigt ett praktiskt alternativ 
till höcobs tack vare den korta blötläggningstiden. Genom sin speciella framställningsprocess 
innehåller den minimal mängd damm och har en mjuk struktur.  
 



Glyx-Wiese Wiesentaler är en idealisk grovfoderkälla för en väl fungerande tarmflora. 
Fermenteringen i grovtarmen aktiveras och stimuleras. Cellulosa- och ligninrika växter har 
sorterats bort. 
 
SAMMANSÄTTNING 
Mycket varierad blandning av gräs och örter från regionala odlingar 
 
UTFODRINGSREKOMMENDATION 
- Som alternativ till grovfoder:  
ca. 1 kg per 100 kg kroppsvikt dagligen. 
- Som uppgradering av grovfoder:  
Mängden anpassas efter nuvarande grovfoder. 
1 kg Glyx-Wiese Wiesentaler ersätter 1,2 kg hö. 
Bör blötläggas före utfodring. För 1 kg Glyx-Wiese Wiesentaler använd 1,5-3 liter vatten.  
 
FÖRPACKNINGAR  
Säck 20 kg 
1/1 pall 840 kg 

 

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR 

 Råprotein 11,3 %    Kalcium 0,9 %   

 Råfett 2,3 %    Fosfor 0,3 %   

 Råfibrer 21,4 %    Magnesium 0,28 %   

 Råaska 11,4 %    Natrium 0,1 %   

     Fruktan 5,9 %   

 Smältbart råprotein 81 g/kg        

 Omsättbar Energi 6,6 MJ/kg    Socker 8,3 %   

      Stärkelse <1,0 %   

NATURLIGT INNEHÅLL AV SPÅRÄMNEN I GENOMSNITT PER KG 

 Zink 40 mg      Kobber 6 mg   

 Mangan 100 mg        Selen 0,03 mg   


