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Brogaarden Lucerne Mix
- En toppkvalitativ fiberblandning utan melass och med 
tillsatt linfröolja

Brogaarden Lucern Mix är en fiberblandning med högt energi, protein 
och kalciuminnehåll och är ändamålsenlig till de flesta hästar. Brogaarden 
Lucern Mix består av snittad lucern och ugnstorkat snittat gräs, för att ge en 
god smak.

Brogaarden Lucern Mix kan med fördel helt eller delvis ersätta spannmåls-
mängden, så att den totala fodermängden får ett reducerat innehåll av 
spannmål (stärkelse). Genom att reducera mängden spannmål och istället 
ge Brogaarden Lucern Mix, kan hästens uthållighet och prestation förbät-
tras. Brogaarden Lucern Mix har tillsats 10 % olja – både den traditionella 
sojaoljan, samt linfröolja, som bidrar till ett ökat innehåll av Omega-3 
fettsyror. Genom att blanda Brogaarden Lucern Mix med kraftfodret ökar 
tuggtiden, vilket ger en bättre sysselsättning och ökar salivproduktionen 
för en fungerande mage.

Brogaarden Lucern Mix passar till de flesta hästar, dock inte till hästar med 
nedsatt lever och njurfunktion pga. det höga innehållet av protein och  kalcium. 

Sammansättning:  
Snittad lusern
Ugnstorkat snittat gräs
Vegetabilisk Olja (soja- och linfröolja)

Analytiska beståndsdelar*:  
Smältbar energi:  7 MJ/kg
 0,53 FE/kg
Torrsubstans 88 %
Råprotein  13 %

Smältbart råprotein 104 g/kg
Råfett  2,5 %
Råaska  10 %
Växttråd 31 %
Lysin  0,53 %

Socker 4 %
Kalcium 1,2 %
Fosfor 0,3 %
Magnesium  0,15 %
Natrium 0,08 %

*Brogaarden Lucerne Mix är en naturprodukt, därför kan innehållet kan variera beroende på väder- och jord-
bruksförhållanden m.m. Som en del av vår kvalitetssäkring är den regelbundet analyserad  för att kunna ge 
den bästa informationen om innehållet.
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UTFODRINGSVÄGLEDNING

Förslag till daglig fodergiva:

Hästens normal vikt  200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/ mycket lätt arbete 0,2-0,4 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg
Lätt/måttligt arbete 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1,25 kg 0,75-1,5 kg
Måttligt/hårt arbete 0,25-0,5 kg 0,25-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,5 kg 1-1,5 kg

1 liter Brogaarden Lucerne Mix väger ca. 115 g.

Brogaarden Lucern Mix kan ersätta sockerfri betfor, spannmål, kli eller kompletterande grovfoder 
(hö/hösilage). Brogaarden Lucern Mix ska ges tillsammans med ett kompletteringsfoder eller en vitamin/ 
mineralblandning.

Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas till varje enskild häst, så att den får optimal utfodring för 
prestation och hull. Foderstaten bör innehålla bra kvalitets hö/hösilage i en mängd som motsvarar 1,75- 2 kg 
hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Blir hästen för tjock av den rekom-
menderade mängden grovfoder (hö/hösilage), kan mängden grovfoder reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 
100 kg kroppsvikt.

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det 
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 18 kg säck ( varunr: 37199)

Foderkategori: Kompletteringsfoder

Vers.0119


