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Vår produktion

DITT SKYDD
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Ingredienser av högsta kvalitet
Vid tillverkningen av djurfoder är det självklart att fokus
ligger på kvalitet. Det gäller den färdiga produkten, och
naturligtvis börjar det med råvarorna. På Eggersmann
används bara den högsta kvalitet spannmål i syfte att
säkerställa en jämn kvalitet. Om möjligt, köper vi därför
alltid de nödvändiga råvarorna från jordbrukare i regionen. Alla tillsatser och förblandningar tillverkas strikt
enligt specifikationer som fastställts av Eggersmann.

Certifierad kvalitet säkrad
Innan det landar i vår fabrik måste alla råvaror passera
en serie kontrolltester i laboratoriet. Endast perfekta
produkter kan sedan bearbetas till Eggersmann hästfoder.
På samma vis kontrollera vi våra färdiga produkter.
Kontinuerliga kontroller ger dig en försäkran att köpa
det absolut bästa hästfodret från vårt företag.

EMH®
Eggersmann MikroHerbs (EMH) är ett extrakt
från vilda medicinalväxter och örter, fermenterade med effektiva mikroorganismer, som
naturligt understödjer hästens ämnesomsättning. Ingående i foderprogrammet Wellness reglerar det matsmältningen,
ökar näringsupptagningen
från fodret, stimulerar immunsystemet och ger er
häst en förbättrad allmän hälsostatus.

GMP+ Seal of quality
Rengöring
Under åren har vi utvecklat ett antal särskilda förfaranden för mild rengöring och utvinningen av våra råvaror.
Eventuella skörderester tas bort från spannmål som
sedan behandlas enligt de senaste tekniska procedurer. Den slutliga produkten siktas åter för att filtrera ut
eventuella små partiklar och för att erhålla en absolut
ren produkt.

GMP+ (Good Manufacturing Practice) är det
högsta kvalitetscertifikat i Tyskland som en
fodertillverkare och dess produkter kan tilldelas. För er
tjänar GMP+ sigillet som en
garanti att våra produkter
kommer att göra det bästa
för er häst – varje dag.

ADMR Överensstämmelse
Produktion
Moderna system blandar alla komponenterna samman. Varje steg övervakas ständigt.
Moderna förfaranden garanterar en jämn och hög kvalitet - 365 dagar om året.
Dessutom är hela processen under ständig visuell
granskning av vår erfarna personal.

Kundservice
Bästa råd och stöd för våra kunder är vår första prioritet. Vårt säljteam, som leds av Sandra Eggersmann
här i Tyskland håller ständigt ögon och öron öppna för
nya krav från er konsumenter och omvandlar dem i
praktiken så snart som möjligt.
Konsulttjänster, produktutveckling, produktion, logistik
och distribution - allt hanteras professionellt och ger
internt en fullständig insyn och spårbarhet. Perfekta
förhållanden för optimal vård av din häst.

ADMR är förkortning för kontrollregler för
anti-dopning och medicinering (eng. antidoping and medication control rules ) för
hästsporten och därmed särskilt viktigt för
tävlingsryttare. För att förhindra oavsiktlig
dopning av hästar, har här i Tyskland reglerna utvecklats av det tyska Ridsportförbundet
(FN). De listar vilka ingredienser och tillsatser
som är tillåtna i foder under tävling, där en
karenstid måste beaktas innan dessa ämnen
inte kan spåras, men viktigast av allt - vilka
ämnen som är helt förbjudna!
Alla Eggersmann foder - med undantag för
Revital Cubes (karenstid enligt ADMR: 48
timmar / ämne: Riskli (Gamma Oryzanol))
och Ört pellets (karenstid enligt ADMR: 48
timmar / ämne: Lakrits) - är helt ADMR kompatibel!
Om du behöver mer information i detta
ämne, kontakta vår foderrådgivare.

De angivna produktbeskrivningar och förklaringar motsvara datum för utskrift i juli 2013. Vi förbehåller oss rätten
att ändra våra produkter baserat på de senaste vetenskapliga rönen. De datauppdateringar finns på produktsidan på Internet www.eggersmann.info.
imges: www.slawik.com

är vår fortsatta ambition - varje dag!
Det traditionella familjeföretag, nu i tredje generationen, leds av Sandra och Heinrich Eggersmann Jr.
Företaget som grundades på tidigt 20-talet med en
liten kvarn har utvecklats till ett modernt och framsynt
företag som koncentrerar sig på hästfoder. Det opererar för närvarande från tre platser, huvudkontoret finns i
Rinteln, och sysselsätter nu cirka 60 personer.
Och den 4: e generationen av Eggersmann-familjen
brinner för hästar och ridning. Alla fyra barnen i Eggersmann-familjen är redan hästmänniskor i kropp och själ,
och utgör en fantastisk grund för företagets framtid, så
att du i framtiden fortfarande kommer att säga:

Eggersmann - Mitt hästfoder!
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Specialfoder

18

Avelsfoder

28

Rena spannmål och majs

34

Mineralfoder

36

Koncentrat och tillskott

38

Belöning och hästgodis

44

Vårt Team

45

FRITID

EMH®

Sport - och tävlings foder

SPORT

bara i Tyskland utan också över hela Europa. Och det
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SPECIAL

de mest framgångsrika producenterna av hästfoder inte

Bas - och fritid foder

AVEL

och förtroende från våra kunder har gjort oss till en av

SPANNMÅL
OCH MAJS

kvalitet, noggrant utvalda råvaror, uppmärksam service
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MINERAL

en pålitlig partner för alla hästvänner. Högsta produkt-

EMH® - Eggersmann Micro
örter - små hjälpredor med
stor effekt!

KONCENTRAT

duktion, har Eggersmann under denna tid erkänts som
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BELÖNING
VÅRT TEAM

Med över 40 års praktisk erfarenhet av hästfoder pro-

NNEHÅLL

Välkommen till Eggersmann!

Lösningar för problemfall

Lösningar för problemfall
I denna översikt har vi täckt några av de vanligaste problemen hos hästar, och visat dem
som en symbol som kommer att gälla det rekommenderade fodret.
Dessa symboler kan hittas tydligt genom hela
katalogen och hjälper dig att hitta rätt foder till
de individuella behoven hos din häst.

Nervositet, Stress
Sida 8:
Sida 11:
Sida 15:
Sida 19:
Sida 20:
Sida 25:
Sida 36:
Sida 38:
Sida 40:

EMH®Kräuter Müsli
Frucht Müsli
EMH®Classic Müsli
EMH®Senior Müsli
EMH®Heu Cubes
Struktur Equichamp
Golden Mineral
EMH®Direkt
Magnesium Mix

> Anlag, omgivning

Trä + kontrollera
jord-sandåtande
Sida 20:
Sida 26:
Sida 33:
Sida 36:
Sida 36:
Sida 37:
Sida 37:
Sida 38:

EMH®Heu Cubes
Struktur Mix
Osteomin
Horse Vital Plus
Golden Mineral
Mineral Leckstein
Mineral Bricks
EMH®Direkt

> mer strukturfoder, mineralfoder, understimulerad

Protein överskott
Sida 7:
Sida 8:
Sida 9:
Sida 10:
Sida 11:
Sida 12:
Sida 13:
Sida 20:
Sida 22:
Sida 25:
Sida 26:
Sida 27:

EMH®Cool Müsli
EMH®Kräuter Müsli
EMH®F-Müsli
Natur Müsli
Frucht Müsli
Horse + Pony Vollkorn
Pellets
Kombi Pellets
EMH®Heu Cubes
EquiCrisp Balance
Struktur Equichamp
Struktur Mix
Weide Ergänzer Müsli

> Ransonsberäkning

Hosta, allergi
Sida 8:
Sida 10:
Sida 15:
Sida 19:
Sida 20:
Sida 24:
Sida 25:
Sida 34:
Sida 38:
Sida 42:

EMH®Kräuter Müsli
Natur Müsli
EMH®Classic Müsli
EMH®Senior Müsli
EMH®Heu Cubes
Derma Vital Cubes
Struktur Equichamp
Mariendistelöl
EMH®Direkt
Kräuter Pellets

> Infektioner!
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Prestations ökande
Sida 15: EMH®Classic Müsli
Sida 16: EMH®High Energy
Müsli
Sida 17: Energie Pellets
Sida 19: EMH®Senior Müsli
Sida 22: EquiCrisp Balance
Sida 25: Struktur Equichamp
Sida 34: Mariendistel Öl
Sida 35: Walzhafer
Gersteflocken
Maisflocken
Sida 39: Aminoral
Elektrolyte Pellets
Sida 40: Vitamin E + Selen Mix

Överhull
Sida 7:
Sida 9:
Sida 11:
Sida 12:
Sida 13:
Sida 20:
Sida 23:
Sida 26:
Sida 38:

EMH®Cool Müsli
EMH®F-Müsli
Frucht Müsli
Horse+Pony Vollkorn
Pellets
Kombi Pellets
EMH®Heu Cubes
ReVital Cubes
Struktur Mix
EMH®Direkt

> Ransonsberäkning, mycket
motion och arbete

Underhull

Matsmältningsproblem

Sida 10:
Sida 15:
Sida 17:
Sida 19:
Sida 20:
Sida 22:
Sida 25:
Sida 27:
Sida 34:
Sida 35:

Sida 10:
Sida 20:
Sida 21:
Sida 25:
Sida 26:
Sida 38:
Sida 41:

Natur Müsli
EMH®Classic Müsli
Energie Pellets
EMH®Senior Müsli
EMH®Heu Cubes
EquiCrisp Balance
Struktur Equichamp
Weide Ergänzer Müsli
Mariendistel Öl
Gersteflocken
Maisflocken
Sida 38: EMH®Direkt

Natur Müsli
EMH®Heu Cubes
EMH®Mash
Struktur Equichamp
Struktur Mix
EMH®Direkt
Darm Fit

> Mer grovfoder, foderkvalitet,
långsam foderomställning,
fodring 3-4 gånger dagl.,
veterinär, jordätande

> Strukturfoder, ransonsberäkning, avmaskning,
tandkontroll

Muskel uppbyggande,
spänningar

Fång tendens
Sida 23: ReVital Cubes
> långsam foderomställning,
protein- och spannmålsfattig
utfodring, mjukt / hårt underlag, medicin, hovslagare,
veterinär

Hov-, ligamentproblem
Sida 41: Gelenk Kur
Sida 43: Biotin Plus
> Hovslagare, Veterinär

Sida 16: EMH®High Energy
Müsli
Sida 17: Energie Pellets
Sida 25: Struktur Equichamp
Sida 39: Aminoral
Sida 40: Magnesium Mix
Vitamin E + Selen Mix
> Träning, kontroll muskelspänningar och utrustning,
träningskontroll

Dålig hårrem
Sida 15:
Sida 19:
Sida 24:
Sida 34:
Sida 36:
Sida 37:
Sida 38:
Sida 39:
Sida 42:
Sida 43:

EMH®Classic Müsli
EMH®Senior Müsli
Derma Vital Cubes
Mariendistel Öl
Horse Vital Plus
Golden Mineral
Mineral Bricks
EMH®Direkt
Aminoral
Knoblauch Plus
Biotin Plus
Haut Kur

> Parasiter, proteinrikt foder

Avel och uppfödning
Sida 29:
Sida 30:
Sida 31:
Sida 32:
Sida 33:
Sida 34:
Sida 36:
Sida 37:
Sida 39:

EMH®Zucht Müsli
Fohlenstarter Pellets
Jährling Pellets
Zucht Pellets
Osteomin
Rosse Kur
Mariendistel Öl
Horse Vital Plus
Osteomin Leckmasse
Aminoral

Skelett stärkande
Sida 33: Osteomin
Sida 36: Horse Vital Plus
Golden Mineral
Sida 37: Osteomin Leckmasse
Mineral Bricks

> Veterinär

3

NATURLIG

BALANS

DITT SKYDD
FÖR DIN HÄST
VÄL-

MÅENDE

VITALITET
MOTSTÅNDSDSDS

KRAFT
BALANS

MOTIVATION

En korrekt utfodring av din häst spelar en grundläggande roll när det gäller hälsa och
prestation. I detta avsnitt ge vi dig Eggersmann med EMH® (Eggersmann Micro örter) som
redan har bevisats uppnå mycket effektiva resultat. EMH® är ett extrakt från olika örter
som har jästs av mikroorganismer, vilket naturligt stöder metaboliska processer och
immunförsvaret.

4

Ursprungligen vandrade hästar långsamt genom de karga betesmarker och konsumerade
små mängder mat som var rik på struktur såsom gräs, löv, bark samt örter - upp till 18
timmar om dagen. Idag, efter tusentals år av
domesticering, står vi inför utmaningar i vården av våra hästar på daglig basis men med
andra kriterier i dessa nya extremt förändrade
miljöförhållanden vi ställt hästen inför.
De krav vi ställer på våra hästar i modern hästhållning, oavsett om det är sport eller fritid, är helt olika
dem som ställdes på de flock - och fribetande djuren. Därför måste en av våra viktigaste frågor vara
att tillhandahålla en adekvat diet.
Matsmältningen
hos häsM
tten är mycket känslig.
Obalanser i kosten på
grund av brister och
överskott samt miljöpåverkan, kan ha en långsiktig negativ effekt på
ämnesomsättningen och
även
leda till näringsmäsä
siga underskott. Och det är
precis av den anledningen som
Eggersmann tillsätter kontrollerade
mikroorganismer i form av EMH®.
mängder av mikroorganism
EMH® är en blandning av vväxtextrakt tagna från
mycket
effektiva
örter
myck
my
yck
c et
e e
ffek
ff
ekti
ek
tiva
ti
va ö
rter som är fermenterade av
rt
mikroorganismer
som
naturligt
stöder metabolismikr
mi
kroo
kr
oo
orggan
a is
isme
m r so
me
om na
natu
tu

EMH®

EMH® Foder från
Eggersmann:
Små hjälpredor –
stor effekt!

ka processer i hästen. Stimulans av immunförsvaret kan bland andra positiva effekter ge bättre
foderutnyttjande, vilket innebär inte bara en allmän
förbättring av hälsan hos din häst, utan även upp till
20% mindre kraftfoder är nödvändig.
Mikroorganismer finns i alla områden i livet. Hos
människor och djur föredrar de att bosätta sig i
tarmarna, där de kommer att hjälpa i matsmältningsprocess och hjälpa till att bygga immunförsvaret. Trots allt är det ju som så, cirka 80 procent av
alla immunceller finns i tarmarna. Därför är tarmens
hälsa av avgörande betydelse för immunförsvaret.
Mikrobiellt fermenterade vegetabiliska extrakt är
därför mer och mer intressant för hästägare. Jäst
och mjölksyra har positiva effekter på många mekanismer hos djur och detta faktum har bevisats i
många fältförsök.
De positiva effekterna av pro biotiska substanser är
redan kända i människans näring.
På grundval av detta inledde Eggersmann fältförsök
genom att initiera studier med utvalda kunder under
en sex månaders period börjar i mars 2009. Dessa
försök gav endast positiva resultat.
De första synliga resultaten visade efter ca fyra
veckor med en förbättrad hud hälsa och glänsande
päls. Mer generellt såg man en nedsatt känslighet
mot stress och ökad motivationen hos hästarna observerades. Vi förstår alla det gamla tyska
ordspråket som ungefär betyder: „om tarmen är
frisk, är personen frisk“. Detta gäller även för våra
hästar.
Denna katalog ger dig detaljerad information om
Eggersmann EMH® produktsortiment, och du
kommer att hitta många rapporter på vår hemsida
från kunder som har använt EMH® produkter från
Eggersmann.
www.eggersmann.info
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Bas - och fritid foder
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Som partner i form av fritids- och
hobbyhästar, behöver hästen inte
prestera max. Speciellt med en ponny eller robusta raser, bör kraftfoder
endast ges med måtta och kräver
därför ett skräddarsytt foder. Ett väl
balanserat foder som inte är alltför
rikt på protein och energi är perfekt!
Våra produkter speciellt framtagna
för dessa hästar och ponnyer som
rids för fritid, är optimal anpassade
när de ges vid rätt mängder.

FRITID

SKYDD
DITT
DIN HÄST
FÖR

Müsli
20 kg säck

EMH
E
MH C
Cool Müsli
Vårt foder för hästar i lätt arbete eller vila har
nu berikats med EMH - Eggersmann Micro örter.
EMH kommer från utvalda, mycket effektiva örter som är
jästa av mikroorganismer och som visat sig ha positiv effekt vid utfordring av hästar. EMH Cool Müsli är en havrefri
välsmakande müsli baserad på värmebehandlade expanderade spannmål som ger din häst eller ponny alla viktiga näringsämnen, mineraler, vitaminer och spårämnen
som den behöver. Tack vare det reducerade protein-och
energiinnehållet är EMH Cool
Müsli ett komplett foder väl
anpassat för hästar och
ponnyer i lätt arbete
eller vila eller som
ett tillägg till spannmål. Tack var tillägget av EMH stödjs
matsmältningen
positivt. Vid kontinuerlig användning kan EMH Cool
Müsli skapa harmoni till olika metaboliska processer. Så EMH
Cool Müsli med sin fina
balans av näringsämnen och
ingredienser, ger dig en sund och
vital häst och samtidigt ”cool” i temperamentet.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

8,60 %
2,50 %
9,50 %
9,50 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,60 %
0,40 %
0,70 %
0,15 %

Foderanvisning:
Lätt arbete: 300 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd
rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

15.000,00 I.E.
1.000,00 I.E.
100,00 mg
2,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
1,70 mg
21,00 mcg
20,00 mg
14,00 mg
2,10 mg
350,00 mg
35,00 mg
35,00 mg
110,00 mg
15,00 mg
0,30 mg
0,10 mg
0,40 mg
0,15 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 28,5 %, majs (flingor) 23,3 %, Havreskalkli 19,2 %, Luserngrönmjöl
6,7 %, melass av sockerrör 5,1 %, sockerbetor-massa pellets 4,9 %, Kalciumkarbonat 3,0 %, majs (krossad) 2,6 %, frukt (äppel) drav 2,1 %, natriumklorid 1,9 %,
Korn 1,0 %, fermenterade extrakt (EMH) 0,6 %, Dikalciumfosfat 0,4 %
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Müsli
20 kg säck

EMH
E
MH K
Kräuter Müsli
Från örten ängen till krubban med EMH - Eggersmann MicroHerbs för det speciella välbefinnandet.
EMH är ett extrakt från mycket effektiva och verksamma örter jästa av mikroorganismer som redan visat sig
uppnå mycket bra resultat inom hästnutrition. EMH Herb
Müesli är ett mycket bra komplement för hästar med en
tendens till problem i luftvägarna, damm allergi, nervositet, eller som saknar aptit. Hästarna finner EMH Herb
Müesli mycket smakligt. Vi känner
alla till den uppfriskande och
vitaliserande effekten av
örter, och den holistiska
påverkan på hela kroppen. EMH Herb Müesli kombinerar unikt
naturliga, värdefulla,
aromatiska örter med
en lättsmält, havrefri müsli, och tillför
därmed den helande
kraften i naturen direkt
i din hästs dagliga foder.
Genom tillsats av EMH,
är näringsvärdet i fodret tillgängligare och upptagligheten
av fodret är optimerad. Genom att
bidra till att säkerställa en balanserad tarmflora byggs
grunden till en intakt och effektivt immunförsvar. EMH
Herb Müesli bidrar effektivt till det kontinuerliga välbefinnandet för din häst - på alla nivåer i arbetet.
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Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

8,70 %
2,30 %
8,20 %
9,00 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,70 %
0,50 %
0,40 %
0,20 %

Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 250-500 g per 100 kg kroppsvikt.
Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och
mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

25.000 I.E.
1.500 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
2,90 mg
2,90 mg
3,90 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
596,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
50,00 mg
80,00 mg
120,00 mg
18,00 mg
0,40 mg
1,00 mg
0,20 mg
0,40 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 30,3 %, majs (flingor) 24,8 %, Havreskalkli 10,6 %, melass av
sockerrör 4,9 %, sockerbetor-massa pellets 3,9 %, Luserngrönmjöl 3,7 %, Lusernhö (torkat) 3,3 %, Kalciumkarbonat 2,9 %, majs (expanderat) 2,5 %, Korn
(expanderat) 1,9 %, majs (krossad) 1,8 %, Johannesbröd styckat 1,6 %, Dikalciumfosfat 1,3 %, morötter (torkade) 0,9 %, Korn 0,9 %, natriumklorid 0,9 %, frukt
(äppel) drav 0,8 %, fermenterade extrakt (EMH) 0,6 %, persilja 0,5 %, Rosmarin
0,3 %, basilika 0,2 %, magnesiumoxid 0,2 %, Pepparmynta 0,2 %, Brännässelblad
0,2 %, Koriander 0,2 %, rödbetor (torkade) 0,1 %, Vitlök 0,1 %

Müsli

FRITID

25 kg säck

EMH
E
MH F
F-Müsli
EMH F Müsli med hydrotermisk expanderade
spannmålsflingor är ett komplett kraftfoder till
din häst och kompletterar väl grovfodergivan.
EMH kommer från utvalda, mycket effektiva örter som
är jästa av mikroorganismer och som visat sig ha positiv
effekt vid utfordring av hästar. EMH F Müsli har endast en
liten tillsats av melass och är därför en idealisk müsli för
bulk lagring såsom i silor. EMH F Müsli är havrefri, välsmakande müsli baserad på värmebehandlad expanderad
majs och korn, och låg i protein. Genom tillägg av EMH
understöds matsmältningssystemet och ger en högre utnyttjandegrad av fodret. EMH F Müsli har visat sig vara
lämplig för hästar av alla raser och i alla typer av arbete.
Tack vare den optimala sammansättningen av vitaminer,
mineraler och spårämnen är den också idealiskt för användning i situationer där större mängder foder fodras
varje dag.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

9,00 %
2,50 %
9,20 %
8,10 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,10 %
0,30 %
0,70 %
0,15 %

Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 400-600 g per 100 kg kroppsvikt.
Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och
mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

20.000,00 I.E.
1.400,00 I.E.
125,00 mg
2,00 mg
2,00 mg
3,00 mg
2,00 mg
24,00 mcg
24,00 mg
16,00 mg
2,40 mg
458,00 mg
45,00 mg
45,00 mg
140,00 mg
18,00 mg
0,30 mg
0,20 mg
0,50 mg
0,20 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 31,3 %, majs (flingor) 25,6 %, Havreskalkli 17,1 %, Luserngrönmjöl 7,8 %, melass av sockerrör 4,5 %, sockerbetor-massa pellets 4,5 %, majs
(krossad) 2,5 %, natriumklorid 1,9 %, Kalciumkarbonat 1,9 %, frukt (äppel) drav
1,5 %, fermenterade extrakt (EMH) 0,6 %
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FRITID

Müsli
20 kg säck

Natur Müsli
En proteinreducerad blandning, utan syntetiska
aromer och antioxidanter, utan havre och melasserade flingor.
En blandning med reducerad mängd protein och medelhögt energiinnehåll, och därför bra för alla hästar i lätt
och medeltungt arbete. Hydrotermiskt behandlat spannmål, kallpressad Mariatistelolja, vitaminer, mineraler, örter och lusern bildar en grandios mix för en välbalanserad
ranson för alla hästar i alla arbetskategorier. Naturmüsli
är ett välsmakande foder som
stimulerar både tuggaktivitet och ämnesomsättning. Ett utmärkt foder
åt allergiska hästar,
hästar med hudproblem eller luftrörssjukdomar. Även för
kräsna och dåligt
ätande hästar i
både sport och
fritid. Naturmüsli
är på grund av sin
sammansättning och
sin hygieniska status
speciellt främjande för
matsmältningsapparaten.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

9,50 %
4,30 %
6,40 %
4,60 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

0,70 %
0,40 %
0,20 %
0,20 %

Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 400-600 g per 100 kg kroppsvikt.
Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och
mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Tekniska tillsatser
Diatomit

17.000,00 I.E.
1.000,00 I.E.
200,00 mg
41,00 mg
2,00 mg
2,00 mg
3,00 mg
1,50 mg
20,00 mcg
20,00 mg
14,00 mg
405,00 mcg
2,00 mg
68,00 mg
30,00 mg
45,00 mg
70,00 mg
12,00 mg
0,25 mg
1,10 mg
0,15 mg
0,25 mg
278,00 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 40,9 %, majs (flingor) 33,5 %, majs (expanderat) 4,0 %, Havreskalkli 3,4 %, Lusernhö (torkat) 3,1 %, morötter (torkade) 2,5 %, Ärtor (flingor)
2,0 %, mariatistelolja 2,0 %, Johannesbröd styckat 1,9 %, Luserngrönmjöl
1,8 %, sockerbetor-massa pellets 1,6 %, Kalciumkarbonat 1,0 %, Dikalciumfosfat
0,6 %, natriumklorid 0,3 %, majs (krossad) 0,2 %, frukt (äppel) drav 0,1 %, Korn
0,1 %, magnesiumoxid 0,1 %
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FRITID
Müsli
20 kg säck

Frucht Müsli
Frukt Müsli är en extremt proteinreducerad
blandning med sparsam energihalt, utan havre,
med hydrotermiskt behandlade spannmålsflingor och den sunda kraften från äpplen, morötter och rödbetor.
Genom den höga halten av fruktdrav är den extra smaklig
och lämpar sig därför speciellt åt kräsna hästar. Morötter
och rödbetor levererar värdefulla naturliga mineraler, spårelement och vitaminer och är dessutom aptitretande.
Äppeldrav och lusern är sunt både för matsmältningsapparaten och ämnesomsättningen. Genom den välbalanserade och mångsidiga sammansättningen främjas tuggverksamheten och därigenom optimeras upptagligheten
av näringsämnena. Kolhydratstrukturens sammansättning är anpassad till hästars speciella matsmältningssystem, vilket bidrar till ett jämnt och fullständigt tillgodogörande av energi och näringsämnen. Frukt Müsli är ett
foder till alla hästar och ponnies i lätt till medelhårt arbete, för en havrefri, välbalanserad och naturlig utfodring.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

8,00 %
2,60 %
11,00 %
6,00 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

0,90 %
0,35 %
0,15 %
0,15 %

Foderanvisning:
Lätt arbete: 200-300 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre
mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Tekniska tillsatser
Diatomit

15.000,00 I.E.
900,00 I.E.
180,00 mg
35,00 mg
2,00 mg
2,00 mg
2,50 mg
1,20 mg
20,00 mcg
20,00 mg
12,00 mg
360,00 mcg
2,00 mg
60,00 mg
20,00 mg
30,00 mg
45,00 mg
8,00 mg
0,20 mg
0,70 mg
0,10 mg
0,15 mg
188,00 mg

Sammansättning:
frukt (äppel) drav 30,0 %, Korn (flingor) 28,5 %, majs (flingor) 21,2 %, Lusern torkat
(hö) 4,0 %, Morötter (torkade) 2,9 %, melass av sockerrör 2,9 %, Havreskalkli 2,3 %,
torkat morotsdrav 2,1 %, Kalciumkarbonat 1,6 %, Luserngrönmjöl 1,3 %, sockerbetor-massa pellets 1,1 %, rödbetsdrav 1,0 %, Dikalciumfosfat 0,4 %, majs (krossad)
0,2 %, natriumklorid 0,2 %, magnesiumoxid 0,1 %
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FRITID

Pellets
5 + 10 mm Ø
25 kg säck

Horse & Pony Vollkorn Pellets
Hästar och ponnies som arbetas lite eller inte
alls, behöver ett foder som är så naturligt som
möjligt men ändå mångsidigt och välsmakande.
Horse & Pony Fullkorn Pellets är lätta att hantera och
dessutom rika på kostfibrer. De passar till alla fritidshästar vilka bara bör utfodras med ett proteinfattigt foder.
Horse & Pony Fullkorn Pellets är gjorda av grovt krossat,
delvis hydrotermiskt behandlat spannmål och levererar
ett vitamin- och spårelementrikt tillskott med god smältbarhet. Horse & Pony Fullkorn Pellets
kan användas som komplettering
till spannmål eller som komplett kraftfoder.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

9,50 %
2,70 %
16,40 %
9,90 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,60 %
0,45 %
0,35 %
0,25 %

Foderanvisning:
Lätt arbete: 400 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd
rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

12.500,00 I.E.
1.000,00 I.E.
150,00 mg
30,00 mg
1,50 mg
1,50 mg
2,00 mg
1,00 mg
15,00 mcg
15,00 mg
10,00 mg
300,00 mcg
1,50 mg
50,00 mg
40,00 mg
64,00 mg
100,00 mg
16,00 mg
0,35 mg
1,60 mg
0,20 mg
0,35 mg

Sammansättning:
Havreskalkli 36,3 %, vetekli 24,8 %, Luserngrönmjöl 11,4 %, sockerbetor-massa
pellets 10,0 %, melass av sockerrör 7,9 %, Korn 3,8 %, Kalciumkarbonat 2,6 %,
majs (krossad) 1,9 %, natriumklorid 0,8 %
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FRITID
Pellets
5 + 10 mm Ø
25 kg säck

Kombi Pellets
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

9,20 %
2,70 %
16,20 %
10,00 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,60 %
0,45 %
0,35 %
0,20 %

Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 300-500 g/100 kg kroppsvikt. Vid
mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:

Med Kombi undviker
man inte bara de näringsbrister som ensidig havreutfodring medför utan
även alltför höga proteinmängder.
Mycket växttråd, lite protein, högt vitamininnehåll och ett
mycket fördelaktigt Kalcium/Fosfor-förhållande gör det
här pelleterade kompletteringsfodret till ett praktiskt och
högklassigt foder, vilket i idealfall används för att komplettera havre / hö-ransonen. Med kombinationen havre
och ”Kombi” njuter din häst av havreutfodringens fördelar
och erhåller samtidigt alla viktiga vitaminer, mineraler och
spårelement som enbart havre inte ger.

Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

25.000,00 I.E.
2.000,00 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
4,00 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
600,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
40,00 mg
64,00 mg
100,00 mg
16,00 mg
0,36 mg
1,60 mg
0,20 mg
0,35 mg

Sammansättning:
Havreskalkli 39,3 %, vetekli 25,0 %, sockerbetor-massa pellets 10,0 %, melass av
sockerrör 8,0 %, Luserngrönmjöl 7,5 %, Korn 4,0 %, Kalciumkarbonat 2,6 %, majs
(krossad) 2,0 %, natriumklorid 0,8 %
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Sport - och tävlings foder
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Inte bara under tävling utan också i utbildningen
krävs det att sporthästar presterar på högsta
nivå. Detta är endast möjligt om typ och mängd
av foder är utformad för att möta dessa krav.
Sådana atleter behöver ett lättsmält foder som
snabbt frigör energin, vilket gör det lättillgängligt
för hästen. Särskild vikt bör läggas på en måttlig
proteinkälla med en motsvarande nivå av kvalitativa aminosyror.
Vårt foder är speciellt balanserad så att din häst
är utrustad med både lättsmält energi och alla
nödvändiga näringsämnen den behöver för att
uppnå högsta prestanda. Detta medför att nödvändigheten att utfodra med andra kompletterande produkter såsom kosttillskott, känns
omodernt och onödigt.

DITT SKYDD
FÖR DIN HÄST

Müsli

SPORT

20 kg säck

EMH
E
MH C
Classic Müsli
Vår klassiska havrefria Müsliblandning är berikad med Eggersmann MikroHerbs.
EMH är växtextrakt från högeffektiva örter som har fermenterats av mikroorganismer och som redan visat effektiva resultat i hästutfodring. EMH Classic Müsli är lämpligt
och mångsidigt för hästar i normalt arbete. Genom tillsats
av EMH understöds matsmältningssystemet så att mängden kraftfoder kan reduceras. Med en positiv påverkan på
organismen, ökar EMH hästens vitalitet men håller temperamentet i balans. Den välsmakande
EMH Classic Müsli innehåller optimalt balanserade näringsämnen och aktiva ingredienser.
Genom väl avvägda förhållanden mellan energi
och protein samt kalcium och fosfor är det
möjligt att använda
denna müsli till hästar
i alla nivåer av arbete.
Hög halt av vitamin E
och magnesium ger bra
muskeltillväxt och kroppsbyggnad. Det kan användas
som ett fullfoder eller tillsammans med havre eller andra sädesslag. EMH Classic Müsli bidrar
långsiktigt till er hästs välbefinnande.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

8,50 %
3,50 %
7,00 %
9,00 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,70 %
0,50 %
0,40 %
0,20 %

Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 250-500 g/100 kg kroppsvikt. Vid
mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Tekniska tillsatser
Diatomit

25.000,00 I.E.
1.500,00 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
4,00 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
600,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
50,00 mg
80,00 mg
125,00 mg
20,00 mg
0,45 mg
2,00 mg
0,20 mg
0,45 mg
500,00 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 35,2 %, majs (flingor) 28,8 %, Havreskalkli 11,6 %, melass av
sockerrör 5,0 %, sockerbetor-massa pellets 4,2 %, Luserngrönmjöl 3,8 %, Kalciumkarbonat 3,2 %, Dikalciumfosfat 1,4 %, mariatistelolja 1,2 %, majs (krossad)
1,1 %, Korn 1,1 %, natriumklorid 1,0 %, fermenterade extrakt (EMH) 0,6 %,
magnesiumoxid 0,2 %
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DITT SKYDD
FÖR DIN HÄST

Müsli

SPORT

20 kg säck

High Energy Müsli
Välsmakande, lättsmält och en optimalt avvägd sammansättning - det perfekta fodret när
hästar ombeds lämna allt högre prestanda och
prestationer. Nu nya EMH® - Eggersmann Micro
örter - ännu mer kraftfull! Power!
EMH® är ett extrakt av kraftfulla örter som har jäst av mikroorganismer och som har visat sig uppnå mycket effektiva
resultat i hästnutrition.
EMH® High Energy Müsli är en energirik speciell blandning
utformad för högsta prestanda med högre nivåer av aminosyrorna lysin och metionin ämnad för träning och tävling,
Den höga kvalitén essentiella aminosyror ger en optimal
grund för en smidig och flexibel muskeltillväxt och säkerställer snabb återhämtning av muskler efter träning. EMH®
High Energy Müsli förser din häst med en mycket lättsmält
energikälla. Den innehåller kallpressad Mariatistelolja och
hydrotermiskt expanderat korn och flingor majs, liksom
spannmål som också har expanderats ("poppats") med en
speciell process. Tack vare den höga graden av expanderat
spannmål och tillsatsen av EMH®, blir den stärkelse som
finns i tunntarmen mer lättillgänglig för omvandling och absorption, vilket ger en snabbt tillgänglig energikälla. Tillsatsen av vitaminer, spårämnen och mineraler är speciellt anpassade till behoven hos hästar med höga prestationskrav.
Detta gör utfodring av andra ytterligare produkter onödig.
Tillägget av EMH® ger en allmänt positiv effekt på kroppen och främjar
vitaliteten och ett balanserat
temperament hos din häst.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

11,80 %
5,20 %
5,50 %
5,70 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Lysin

1,00 %
0,50 %
0,20 %
0,20 %
0,50 %

Foderanvisning:
Medelhårt till hårt arbete: 250-500 g per 100 kg kroppsvikt.
Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och
mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Tekniska tillsatser
Diatomit

35.000,00 I.E.
2.000,00 I.E.
800,00 mg
85,00 mg
4,00 mg
4,00 mg
6,00 mg
3,00 mg
42,00 mcg
42,00 mg
30,00 mg
840,00 mcg
4,20 mg
140,00 mg
25,00 mg
40,00 mg
63,00 mg
10,00 mg
0,25 mg
1,00 mg
0,12 mg
0,25 mg
125,00 mg

Sammansättning:
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Korn (flingor) 35,9 %, majs (flingor) 29,4 %, Havreskalkli 4,8 %, ångbehandlat extr. soja skrå 4,2 %, melass av sockerrör 3,9 %, mariatistelolja
3,0 %, Ärtor (flingor) 3,0 %, majs (expanderat) 3,0 %, Luserngrönmjöl 2,3
%, Solrosfrömjöl 2,0 %, linfrömjöl 2,0 %, Kalciumkarbonat 1,4 %, Dikalciumfosfat 0,8 %, sockerbetor-massa pellets 0,6 %, fermenterade extrakt
(EMH) 0,6 %, majs (krossad) 0,4 %, natriumklorid 0,4 %, vetekli 0,4 %,
magnesiumoxid 0,1 %

Pellets

SPORT

5 mm Ø
25 kg säck

Energie Pellets
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

11,80 %
3,20 %
11,90 %
10,40 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,50 %
0,50 %
0,70 %
0,50 %

Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 200-400 g per 100 kg kroppsvikt.
Hårt arbete: 400-600 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre
mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.

Här hittar hästen som hellre äter pellets det kvalitativt jämlika alternativet till High Energy Müsli.
Speciellt speciellt anpassat för intensiva träningsfaser,
där proteiner och mineraler behövs för att understödja
uppbyggandet av muskulatur. Speciellt utvalda expanderade komponenter ger god matsmältning. Den tillsatta
marietisteloljan med fleromättade fettsyror har en positiv effekt på muskler, hud och hårrem. Pelletsen är extra goda då de innehåller torkad frukt. Energi Pellets kan
användas som ett komplett foder eller komplement till
spannmål.

Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

25.000,00 I.E.
2.000,00 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
4,00 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
600,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
40,00 mg
60,00 mg
100,00 mg
16,00 mg
0,30 mg
1,60 mg
0,20 mg
0,35 mg

Sammansättning:
vetekli 26,0 %, Luserngrönmjöl 19,5 %, Korn 17,0 %, majs (krossad) 7,0 %, sockerbetor-massa pellets 7,0 %, melass av sockerrör 6,9 %, frukt (äppel) drav 6,0
%, linfrömjöl 4,8 %, Kalciumkarbonat 1,9 %, natriumklorid 1,8 %, mariatistelolja
0,6 %, magnesiumoxid 0,6 %
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Special foder
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Vissa hästar behöver en speciell
diet på grund av hälsoproblem. Våra
specialfoder är speciellt utformade
för sådana hästar som har hudproblem, luftvägsproblem, matsmältningsproblem eller fång. Dessa särskilda behov har systematiskt och
konsekvent beaktas i utvecklingen
av våra produkter för att säkerställa
både en långsiktigt balanserad kost,
och att ge mer välmående för din
häst.

DITT SKYDD
FÖR DIN HÄST

Müsli

SPECIAL

20 kg säck

EMH
E
MH S
Senior Müsli
EMH Senior Müsli är en innovativ specialblandning berikad med EMH, komponerad för att
beakta de speciella näringsbehoven hos äldre
hästar och hästar under återhämtning.
EMH är ett växtextrakt från högeffektiva örter som fermenterats av mikroorganismer och som redan visat positiva resultat i hästutfodring. Äldre hästar och hästar i konvalescens har speciella näringsbehov. Förmågan att lagra
näring kan vara påverkad och immunförsvaret försvagat.
Med EMH ökar tillgängligheten till näringsämnena och
därmed optimeras hästens upptagning av fodret. Genom
att skapa en skyddande barriär i matsmältningssystemet
och genom att stimulera immunförsvaret i tarmarna , kan
hela kroppens immunsystem stabiliseras. Värdefulla proteiner
samt en balanserad mängd
vitaminer och
spårämnen
ger en förbättring av
er hästs välbefinnande.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

9,90 %
2,20 %
6,20 %
7,30 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,30 %
0,50 %
0,30 %
0,25 %

Foderanvisning:
Vila: 200 g/100 kg kroppsvikt. Lätt till medelhårt arbete: 250400 g/100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekommenderas
tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Tekniska tillsatser
Diatomit

38.000,00 I.E.
2.200,00 I.E.
400,00 mg
100,00 mg
5,00 mg
12,00 mg
13,00 mg
11,00 mg
50,00 mcg
50,00 mg
36,00 mg
850,00 mcg
6,00 mg
320,00 mg
94,00 mg
98,00 mg
155,00 mg
25,00 mg
0,50 mg
1,40 mg
0,30 mg
0,50 mg
350,00 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 37,5 %, majs (flingor) 30,7 %, Ärtor (flingor) 6,3 %, Havreskalkli
5,0 %, melass av sockerrör 4,2 %, Lusernhö (torkat) 3,1 %, Luserngrönmjöl
2,9 %, sockerbetor-massa pellets 2,4 %, Kalciumkarbonat 2,0 %, Johannesbröd
styckat 2,0 %, Dikalciumfosfat 1,2 %, fermenterade extrakt (EMH) 0,6 %, natriumklorid 0,6 %, vetekli 0,3 %, majs (krossad) 0,2 %, magnesiumoxid 0,2 %
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SPECIAL

20 kg säck

DITT SKYDD
FÖR DIN HÄST

EMH
E
MH H
Heu Cubes
Hökuber med Eggersmann MicroHerbs (EMH)
är tillverkade av rent soltorkat och långstråigt hö.
EMH Hökuber är en komplett höersättning
speciellt för äldre hästar och hästar med
tandproblem. EMH Hökuber är också perfekta för att blanda i mediciner eller mineralkoncentrat. Växten och skörden av råmaterialet till våra hökuber kontrolleras strikt.
Vi köper bara från kontrakterade gårdar och
vi kan garantera såväl skördemetoder och
hantering som en optimal hökvalitet. Regelbundna jordprover gör att arealen gödslas och
brukas med tanke på hästens behov. Örter och andra speciella växter undertrycks inte av övergödning
utan ges goda möjligheter att frodas. För att understödja
matsmältningen av fibrer berikas hökuberna med Eggermann MicroHerbs (EMH). Vid regelbunden utfodring kan
ni förvänta er förbättrat allmäntillstånd och vitalitet hos er
häst. Dessutom förlänger EMH lagringstiden för hökuberna. För koldioxidneutral torkning av höet utnyttjas bara
soltorkning och inga artificiella torkmetoder som utnyttjar
fossilt bränsle. På grund av sin grova struktur absorberar hökuberna mycket mer vatten än vanliga höprodukter.
Volymen ökar ca 4 gånger vid blötläggning.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein

8,30 %

Växttråd

Foderanvisning:
1 kg hökuber ersätter 1 kg hö. Det är absolut nödvändigt att
blötlägga hökuberna. Kuberna ska blötläggas med 1-2 gånger
så mycket vatten. Blötlägg i 15 minuter. För en jämn genomblötning kan man lätt smula bitarna för hand.
Sammansättning:
ängshö 100 %, fermenterade extrakt (EMH)
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32,5 %

Müsli

SPECIAL

15 kg säck

Mash
Det traditionella Mash receptet är baserad på
vetekli, linfrö, havre och cattle salt. Denna speciella blandning har nu förbättrats genom tillsats av örter, extruderad linfrö och EMH.
EMH är ett växtextrakt som framställs från örter som har
fått jäsa med hjälp av mikroorganismer, och som visat
sig uppnå mycket effektiva resultat på hästens matsmältning. Extruderad linfrö innehåller höga halter av fettsyrorna Omega 3 och 6, och dessa garanterar en sund
och optimal regenerering av cellväggarna. Kostfiber och
alger uppmuntrar en snabbare tarm, och binder toxiner
i tarmarna, vilket resulterar i en optimal miljö för hästens mycket känsligt matsmältningssystem. I årtionden
har erfarna häst människor och veterinärer använt Mash
framgångsrikt i förebyggande och behandling av tarmsjukdomar. Efter kolik, kirurgiska ingrepp, förstoppning
eller andra sjukdomar i matsmältningen, reglerar den
höga kvalitén i EMH Mash naturligt tarmens funktioner.
Efter ansträngande aktivitet, som mellanmål under långa perioder av prestationer, efter fölning eller bara som
en rejäl värmande måltid i dåligt väder, kommer din häst
att älska EMH Mash. Som förebyggande ger du din häst
EMH Mash minst en gång i veckan, i stället för den vanliga kraftfodergivan för att stödja matsmältningssystemet
aktivitet, för att säkerställa en glänsande päls och förebygga metabola sjukdomar. EMH Mash är mycket aptitlig
och välsmakande och därför särskilt lämpad för kräsna
hästar. Hästar med tand eller tuggproblem och inte att
förglömma äldre hästar, drar nytta av Mash grötlika konsistens. Denna kombination av näringsmässigt värdefulla
komponenter i kombination med tillägg av EMH och örter,
stöder tarmfloran och säkerställer god matsmältning.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

10,50 %
6,30 %
8,10 %
9,60 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,50 %
0,70 %
0,50 %
0,50 %

Foderanvisning:
Ersätt den normala kvällsgivan av kraftfoder med lika mängd
Mash. Rörs ihop med varmt vatten och låt stå ca. 15 min. Fodras ljummet.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin

10.000,00 I.E.
800,00 I.E.
125,00 mg
25,00 mg
1,00 mg
1,00 mg
2,00 mg
1,00 mg
12,00 mcg
12,00 mg
8,00 mg
245,00 mcg
1,00 mg
40,00 mg

Sammansättning:
vetekli 22,5 %, Korn (flingor) 11,6 %, majs (flingor) 9,5 %, Svarthavre 8,0 %,
frukt (äppel) drav 7,6 %, Havre 7,1 %, Linfrön 6,4 %, Majs (extruderad)
6,4 %, melass av sockerrör 5,0 %, Korn (expanderat) 3,6 %, Kalciumkarbonat
2,5 %, mariatistelolja 1,4 %, Dikalciumfosfat 1,4 %, natriumklorid 1,3 %, persilja
0,9 %, bryggeri sädeskorn 0,7 %, fermenterade extrakt (EMH) 0,6 %, magnesiumoxid 0,6 %, Öljäst 0,5 %, Rosmarin 0,5 %, Pepparmynta 0,3 %, Brännässelblad
0,3 %, basilika 0,3 %, Koriander 0,3 %, Vitlök 0,1 %
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Müsli

SPECIAL

15 kg säck

EquiCrisp Balance
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

9,20 %
4,50 %
8,80 %
8,70 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,60 %
0,50 %
0,40 %
0,25 %

Foderanvisning:
Används EquiCrisp som endaste kraftfoder rekommenderar vi
300 - 500g / 100kg kroppsvikt dagligen. Vid mindre mängd
rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

25.000,00 I.E.
1.500,00 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
4,00 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
600,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
50,00 mg
80,00 mg
125,00 mg
20,00 mg
0,40 mg
1,00 mg
0,25 mg
0,45 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 25,5 %, majs (flingor) 20,9 %, Havreskalkli 10,2 %, Korn (expanderat)
10,0 %, Lusern torkat (hö) 6,3 %, majs (expanderat) 4,0 %, sockerbetor-massa
pellets 3,8 %, Luserngrönmjöl 3,6 %, melass av sockerrör 3,0 %, Kalciumkarbonat
2,8 %, mariatistelolja 2,0 %, morötter (torkade) 1,5 %, Dikalciumfosfat 1,3 %,
Linfrön 1,0 %, natriumklorid 0,9 %, majs (krossad) 0,9 %, Korn 0,9 %, frukt (äppel)
drav 0,8 %, magnesiumoxid 0,2 %
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EquiCrisp är proteinreducerat och kännetecknas genom en hög andel flingor och expanderat
(poppat) spannmål.
Den stora ytan ger en lång tuggtid. Det tuggade fodret,
blandat med saliv, samverkar med magsafterna som innehåller saltsyra. PH sjunker och ger bra förutsättningar
för matsmältning i tunntarmen. Detta förhindrar gasbildning i grovtarmen som kan ge kolik. På så vis ökas
upptagligheten av energibäraren stärkelse. EquiCrisp
lämpar sig åt alla hästar: i sport och fritid, även i aveln,
"EquiCrisp" ger möjlighet att meningsfullt komplettera
ransonen. Linfrön och högvärdig Mariatistelolja verkar
främjande på hud- och hårstruktur och bistår även tarmflorans verksamhet. Morotschips innehåller naturligt ßkarotin. Därför är denna müsli lämplig för hästar i långdistanssporter. Beroende på belastning, är det möjligt att
ge en 500 kg häst alla nödvändiga näringsämnen med
endast 1 kg EquiCrisp Balance per dag.

Pellets

SPECIAL

5 mm Ø
25 kg säck

ReVital Cubes
ReVital Cubes, ett unikt hög kvalitativt specialfoder för hästar och ponnyer, låg i stärkelse och
socker, helt utan spannmål. Innehåller endast
6% stärkelse.
Om hästen av veterinär får diagnos fång, Cushing syndrom,
Polysaccharide Storage Myopathy (PSSM eller EPSM) är ett
specialfoder nödvändigt. Drabbade hästar har ofta problem
med att omvandla och smälta lättsmälta kolhydrater så som
socker och stärkelse. Med tanke på detta rekommenderar
veterinärer och experter ett foder med lägsta möjliga halt av
socker och stärkelse. ReVital Cubes har tagits fram speciellt
för detta ändamål. ReVital Cubes innehåller inget spannmål
(som är rikt på stärkelse). Den nödvändiga energin i fodret
kommer från ris korn, som innehåller fett och är lättsmält
för hästen. Energin från riskornen – vilken är avsevärt mer
effektiv än energi från kolhydrater – främjar matsmältningen
snarare än belastar den. ReVital Cubes är komponerat som
ett komplett kraftfoder, och ransonen kraftfoder kan avsevärt minskas. Detta tack vare den höga halten vitaminer och
mineraler, optimalt anpassad för en reducerad kraftfoder
ranson, idealisk för hästar och ponnyer med ämnesomsättningsproblem. En speciell mix av örter är även tillsatt för att
harmonisera matsmältnings processen. Anledningen till att
fodret är pelleterat är risken att de värdefulla känsliga riskornen separeras i säcken om det tillverkades i müsliform.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Kalcium

10,80 %
5,70 %
18,40 %
11,00 %
1,80 %

Fosfor
Natrium
Magnesium
Stärkelse
Socker

0,60 %
0,50 %
0,30 %
6,20 %
4,10 %

Foderanvisning:
Ponnyer och små hästar 500 g, stora hästar 1 kg av ReVital Cubes per dag som komplement till en tillräcklig mängd hö, helst
sent skördat, av god kvalitet. Vid utfodring av mindre mängd
ReVital Cubes än rekommenderat, är det nödvändigt med ett
vitamin och mineral tillskott.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

35.000,00 I.E.
2.000,00 I.E.
500,00 mg
100,00 mg
5,00 mg
20,00 mg
20,00 mg
20,00 mg
50,00 mcg
50,00 mg
40,00 mg
650,00 mcg
7,50 mg
500,00 mg
350,00 mg
175,00 mg
290,00 mg
50,00 mg
0,90 mg
3,40 mg
0,40 mg
0,70 mg

Sammansättning:
frukt (äppel) drav 25,5 %, Riskorn 25,0 %, Luserngrönmjöl 25,0 %, 9,5 %, Lignin
cellulosa 6,3 %, melass av sockerrör 3,5 %, Kalciumkarbonat 2,5 %, natriumklorid 1,1 %, mjölkpulver 0,1 %, Kronärtkocka 0,1 %, Maskros 0,1 %, Ginko löv
0,1 %, Hagtorn löv 0,1 %, Mariatistel frö 0,1 %
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Derma Vital Cubes är ett speciellt foder för
hästar med hudproblem.
Många hästar av nordiska raser t.ex. Islandshästar, Tinker och Friserhästar reagerar med hudförändringar på
höga mängder av kolhydrater eller speciellt på havre,
havreskalkli eller andra havreprodukter. För att undvika
att låta det komma så långt, utvecklades Derma Vital
Plus, fullständigt utan havre eller andra beståndsdelar av
havre och speciellt för att understödja hudens skyddsfunktion med Zink i den organiskt bundna formen Zinkkelat och med Biotin.
Utöver det tillsattes en speciell
blandning av örter för att understödja regenereringen av
hudförändringar som sommareksem osv. Genom den
högre halten av växttråd
och speciellt genom tillsatsen av fruktdrav optimeras
matsmältningen då även
störningar i matsmältningssystemet kan utlösa hudreaktioner.

Pellets

SPECIAL

5 mm Ø
25 kg säck

Derma Vital Cubes
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

10,30 %
3,40 %
13,50 %
9,60 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,60 %
0,50 %
0,40 %
0,22 %

Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 200-400 g per 100 kg kroppsvikt.
Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och
mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Zink (E 6) (varav Zinkchelat)
Zink (E 6) (Zinkoxid)

15.600,00 I.E.
1.250,00 I.E.
185,00 mg
38,00 mg
2,00 mg
2,00 mg
2,50 mg
1,00 mg
19,00 mcg
19,00 mg
13,00 mg
375,00 mcg
1,90 mg
63,00 mg
88,00 mg
140,00 mg
35,00 mg
0,80 mg
1,70 mg
0,40 mg
0,80 mg
390,00 mg
210,00 mg

Sammansättning:
vetekli 28,9 %, frukt (äppel) drav 20,6 %, Luserngrönmjöl 20,5 %, Korn
11,3 %, majs (krossad) 8,1 %, melass av sockerrör 6,0 %, Kalciumkarbonat
2,3 %, natriumklorid 0,9 %, Trädgårdsbönor 0,1 %, Mejram 0,1 %, Koriander
0,1 %, Brännässelblad 0,1 %, Hasselnötsblad 0,1 %, Salvia 0,1 %, Kamomill
0,1 %
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Jäst har använts som mänskligt näringsämne i
tusentals år. Den biotiska effekten är vetenskapligt bevisad.

Müsli
üsli
20 kg säck
äck

SPECIAL

Speciellt saccharomyces cerevisiae är viktig för att bilda B-vitaminkomplex. Inte många vet att jäst innehåller
20 aminosyror, vilket är gynnsamt för muskulaturen men
också 12 viktiga ämnen och spårelement. Den levande
jästen Yea-Sacc R1026 stödjer den biotiska nedbrytningen i blindtarm och tjocktarm. Här görs näringsämnena
tillgängliga, nivåerna av nyttiga bakterier ökar vilket stabiliserar pH-värdet. Dessa bakterier använder mjölksyran
som finns här och minskar därmed risken för syraöverskott. Genom att tillsätta jäst till fodret, understöds också
de bakterier som bryter ner fibrer. Ny forskning visar att
levande jäst stimulerar tarmfloran och leder till bättre
upptagning av näringsämnen och mineraler. Solrosfrön,
majsflingor och mariatistelolja ger energi till ämnesomsättningen utan att tära på kroppens proteinförråd. Mycket bra resultat uppnås med tunna hästar utan att stora
mängder foder krävs. Hästen ökar snabbt och stadigt i
vikt. Många kunder använder Struktur Equichamp bara
i korta perioder med hårt arbete och stress (t ex under
tävlingssäsongen), eller under koliksäsongen under vintern. Blandningen ska utfodras i minst 6 veckor för att
ge optimalt resultat. Permanent utfodring med Struktur
Equichamp rekommenderas för hästar med koliktendenser. Nöjda kunder har rapporterat att hästarna är lugnare
och mer jämna i humöret.

Struktur Equichamp
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

7,90 %
7,90 %
10,30 %
7,50 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,20 %
0,45 %
0,25 %
0,20 %

Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Tekniska tillsatser
Diatomit
Zootekniska tillsatser
saccharomyces cerevisiae 1026 (Yea-Sacc)(CBS493.94)

37.000,00 I.E.
2.200,00 I.E.
650,00 mg
94,00 mg
5,00 mg
10,00 mg
10,00 mg
10,00 mg
50,00 mcg
50,00 mg
35,00 mg
825,00 mcg
5,50 mg
260,00 mg
70,00 mg
80,00 mg
125,00 mg
20,00 mg
0,40 mg
1,10 mg
0,25 mg
0,40 mg
400,00 mg
2,00x10(9) KBE

Sammansättning:
Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 200-400 g per 100 kg kroppsvikt.
Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och
mineralfoder. OBS! Utfodras till föl tidigast 2 månader efter avvänjning.

frukt (äppel) drav 21,7 %, Korn (flingor) 19,3 %, majs (flingor) 15,8 %, majs
(krossad) 7,5 %, melass av sockerrör 6,7 %, Havreskalkli 4,7 %, mariatistelolja
4,5 %, Lusernhö (torkat) 4,1 %, Luserngrönmjöl 2,7 %, Johannesbröd styckat
2,4 %, sockerbetor-massa pellets 2,3 %, Kalciumkarbonat 1,7 %, solroskärnor
1,6 %, morötter (torkade) 1,3 %, Dikalciumfosfat 1,0 %, natriumklorid 0,5 %,
magnesiumoxid 0,2 %, vetekli 0,2 %, Brännässelblad 0,1 %, Öljäst 0,1 %, Salvia
0,1 %, Mejram 0,1 %, Koriander 0,1 %, Kamomill 0,1 %, Trädgårdsbönor 0,1 %,
Hasselnötsblad 0,1 %, bryggeri sädeskorn 0,1 %
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Müsli

SPECIAL

25 kg säck

Struktur Mix
Det här unika fodret kombinerar egenskaperna
från struktur – (grov-) och müslifoder i en välsmakande, mångsidigt användbar blandning.
Hydrotermiskt behandlad majs ger energi, hackelse av lusern och halm bidrar med struktur. Det optimala proteinenergi-förhållandet och den höga strukturandelen gör att
Struktur-Mix höjer värdet på ransonen. Struktur Mix kan
även användas som fullfoder åt ponnies, hästar i lösdrift
och åt vilande hästar. Även som tillskottsfoder på betet
eller – vilket är mycket populärt – som resefoder åt tävlingshästar.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

9,80 %
3,70 %
18,00 %
5,80 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

0,80 %
0,30 %
0,30 %
0,25 %

Foderanvisning:
Som fullfoder fodras ca. 1,5 kg / 100 kg kroppsvikt. Som tillskottsfoder 200-500 g per 100 kg kroppsvikt.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)

15.000,00 I.E.
600,00 I.E.
170,00 mg
30,00 mg
2,00 mg
9,00 mg
3,50 mg
4,50 mg
18,00 mcg
12,00 mg
6,00 mg
350,00 mcg
3,00 mg
125,00 mg
100,00 mg
65,00 mg
70,00 mg
15,00 mg
0,30 mg
0,50 mg

Sammansättning:
Lusernhö 40,0 %, majs (flingor) 30,0 %, melass av sockerbetor 15,0 %, Kornhalm 10,0 %, mariatistelolja 1,5 %, vetekli 0,5 %, sockerbetor-massa pellets
0,4 %, Kalciumkarbonat 0,4 %, natriumklorid 0,4 %, Öljäst 0,4 %, monokalciumfosfat 0,2 %, magnesiumoxid 0,2 %
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Müsli

SPECIAL

20 kg säck

Weide Ergänzer
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

Det fina späda
gräset i början på
betessäsongen har låg mängd fibrer och kan
därför ge hästar matsmältningsproblem, vilket
kan ge diarre eller vatten i avföringen.
Därför berikas vårt betestillskott med ett speciellt råfiberkoncentrat Darm Fit. Härav stabiliseras tarmsystemet
och den tuggade födan blir mindre kompakt. Müslin är
medvetet komponerad utan vitaminer då dessa finns naturligt i gräset eller bildas i kroppen under påverkan av
solljuset. Betestillskottet innehåller dock spårämnen som
inte finns i gräset i tillräcklig mängd. Betestillskottet innehåller små mängder protein då gräset är rikt på protein
speciellt i början av säsongen. Betestillskottet är müslin
för alla hästar som går på bete fram till hösten. Hästar
med tendens till gräsmage ska ha begränsad tillgång till
gräs när detta är frodigt och innehåller mycket vatten,
och få ett koncentrerat foder istället. För dessa hästar
är denna müsli ett gott val. Betestillskottet sörjer för er
hästs välbefinnande under hela sommaren.

7,70 %
4,40 %
11,00 %
6,80 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

0,90 %
0,45 %
0,35 %
0,40 %

Foderanvisning:
Lätt till medelhårt arbete: 200-400 g per 100 kg kroppsvikt.
Lämpar sig även utmärkt på vintern som tillskottsfoder till hö
av god kvalitet för hästar i lösdrift. Vid utfodring under vintertid
rekommenderas att tillsätta extra vitaminer, t.ex Eggersmann
Mineral Bricks.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat

240,00 mg
27,00 mg
1,00 mg
2,10 mg
4,50 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 24,7 %, majs (flingor) 20,2 %, frukt (äppel) drav 16,9 %, majs
(krossad) 8,5 %, melass av sockerrör 5,9 %, Lignin cellulosa 5,5 %, Korn 3,7 %,
Havreskalkli 3,7 %, Lusernhö (torkat) 1,9 %, solroskärnor 1,5 %, Johannesbröd
styckat 1,3 %, Kalciumkarbonat 1,1 %, Dikalciumfosfat 1,1 %, mariatistelolja
1,0 %, natriumklorid 0,9 %, Grapefruktfrömjöl 0,8 %, magnesiumoxid 0,6 %,
torkat morotsdrav 0,4 %, rödbetor (torkade) 0,1 %

27

Dräktiga ston, hingstar och föl har ett mycket speciell näringsbehov. Ett avelsfoder
måste optimeras för att möta dessa speciella krav. Rikligt med expanderade spannmål
samt högsta kvalitet protein och essentiella
aminosyror främjar fertilitet (brunstperioder
och spermiekvalitet hos hingstar). Fodret
är anpassat så det uppfyller de nödvändiga
halter av vitaminer, mineraler och spårämnen som utgör grunden för magnifika och
starka föl, och god kvalitet på mjölk. Vårt
avelsfoder och program bidrar till vitalitet
hos föl, friska produktiva ston och kraftfulla
fertila hingstar.
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Avelsfoder

DITT SKYDD
FÖR DIN HÄST

Müsli
20 kg säck

EMH
E
MH Z
Zucht Müsli
EMH Avels müsli och speciellt komponerad för hästar i avel.

Foderanvisning:
För dräktiga ston från 9:e månaden: 300 g/100 kg kroppsvikt,
från 11:e månaden 500 g/100 kg kroppsvikt. 1:a-3:e digivningsmånad 500-650 g/100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd
tillskottera ett vitamin- och mineralfoder.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

15,00 %
3,20 %
7,00 %
7,80 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

AVEL

Genom tillsats av EMH understöds ämnesomsättningen
i ston, hingstar och föl. EMH är ett växtextrakt från högeffektiva örter som fermenterats av mikroorganismer och
som redan visat positiva resultat i hästutfodring. Genom
samverkan av de högkvalitativa ingredienserna förbereds
stona för fölning och fosterutvecklingen gynnas. En kort
återhämtning efter fölningen möjliggör för stoet att producera tillräcklig mängd mjölk. Fölen blir vitalare och växer bra. EMH Avelsmüsli innehåller expanderade flingor
samt värdefulla proteiner och essentiella aminosyror, vilket bidrar till att fodret utnyttjas helt. EMH Avelsmüsli är
helt balanserat med högkvalitativa ingredienser och ger
vitala föl, produktiva ston och fertila hingstar.

1,30 %
0,50 %
0,20 %
0,25 %

Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Tekniska tillsatser
Diatomit

25.000,00 I.E.
1.500,00 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
4,00 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
600,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
50,00 mg
75,00 mg
115,00 mg
20,00 mg
0,40 mg
0,90 mg
0,20 mg
0,40 mg
500,00 mg

Sammansättning:
Korn (flingor) 22,0 %, Svarthavre 18,8 %, majs (flingor) 18,0 %, ångbehandlat
extr. soja skrå 15,4 %, Havreskalkli 5,8 %, melass av sockerrör 5,0 %, Ärtor
(flingor) 3,0 %, Luserngrönmjöl 2,8 %, sockerbetor-massa pellets 2,4 %, Kalciumkarbonat 2,1 %, Dikalciumfosfat 1,0 %, mariatistelolja 0,8 %, vetekli 0,8 %,
fermenterade extrakt (EMH) 0,6 %, natriumklorid 0,5 %, majs (krossad) 0,3 %,
magnesiumoxid 0,1 %
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Pellets
5 mm Ø
25 kg säck

Fohlenstarter Pellets
I de första levnadsmånaderna läggs grunden
för ett långt och sunt hästliv.

AVEL

Just därför fyller utfodringen av föl en så viktig huvudfunktion. Vår Fölstart kännetecknas av bästa proteinkvalitet
och en optimal försörjning med naturliga aminosyror. Det
optimala förhållandet mellan energi och protein, vitaminer, mineralämnen och spårelement understödjer tillväxten och säkrar uppbyggande av skelett, ledband, senor
och leder. Den höga proteinkvaliteten möjliggör också en
tidig tillskottsfodring om stoet producerar för lite mjölk.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

17,00 %
3,50 %
6,60 %
8,70 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,40 %
0,80 %
0,30 %
0,30 %

Foderanvisning:
Fölstart fodras från och med ca. 3 månaders ålder: 400-600 g
per 100 kg kroppsvikt.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

25.000,00 I.E.
2.000,00 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
4,00 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
600,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
40,00 mg
64,00 mg
100,00 mg
16,00 mg
0,35 mg
1,60 mg
0,20 mg
0,35 mg

Sammansättning:
Korn 21,3 %, majs (krossad) 20,0 %, vetekli 19,7 %, ångbehandlat extr. soja skrå
13,1 %, 10,0 %, melass av sockerrör 5,8 %, frukt (äppel) drav 5,0 %, Kalciumkarbonat 1,8 %, Dikalciumfosfat 1,1 %, natriumklorid 0,8 %, Lättmjölkspulver
0,5 %, magnesiumoxid 0,1 %
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Pellets
5 mm Ø
25 kg säck

Jährling Pellets
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
15,00 %
4,00 %
5,00 %
9,10 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,60 %
0,70 %
0,35 %
0,30 %

AVEL

Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Foderanvisning:

Beroende på ålder och utvecklingstillstånd fodras 500 g per
100 kg kroppsvikt. Behövs mer energi är det lämpligt att komplettera med havre. Vid mindre mängd rekommenderas tillskott
av ett vitamin- och mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:

I den typiska „åringsåldern“, från och med den
6:e / 7:e levnadsmånaden till ca. 2 års ålder,
stärks grunden för ett långt, vitalt hästliv.
I denna viktiga tid försörjer Åringspellets den växande unghästen med viktiga proteiner och essentiella aminosyror.
Vitaminer, mineraler och spårelement understödjer en
stabil, parallell utveckling av skelett och muskulatur och
sörjer för vitalitet och hälsa. Åring Pellets ger en optimal
utveckling och en stabil benstruktur senare i livet.

Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

25.000,00 I.E.
2.000,00 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
4,00 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
600,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
40,00 mg
60,00 mg
100,00 mg
16,00 mg
0,40 mg
1,60 mg
0,20 mg
0,35 mg

Sammansättning:
majs (krossad) 30,6 %, Korn 23,1 %, 13,0 %, vetekli 11,8 %, melass av
sockerrör 7,8 %, ångbehandlat extr. soja skrå 7,0 %, Kalciumkarbonat 2,5 %,
Dikalciumfosfat 1,0 %, bryggeri sädeskorn 0,8 %, natriumklorid 0,8 %, Öljäst
0,5 %, magnesiumoxid 0,2 %
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Pellets
ts
mØ
5 mm
25 kgg säck

Zucht Pellets

AVEL

Om ert sto eller hingst föredrar att äta pellets
så är våra avelspellets ett högkvalitativt alternativ till avelsmüsli.
Det höga behovet av protein och mineral som dräktiga
och digivande ston måste beaktas med hänsyn till fosterutveckling och mjölkproduktion. Tillsammans med vanligt kraftfoder ger avelspellets hög mjölkkvalitet för ston,
bra spermakvalitet för hingstar och en optimal utveckling och tillväxt för unga hästar. Kalcium/fosfor-kvoten
och nivån är avstämd för skelettutvecklingen hos fostret
och senare bentillväxten hos fölet. Balanserade halter av
vitamin, mineral och spårämnen ger vitalitet, hälsa och
hög fertilitet. Inblandning av torkad frukt gör avelspellets
speciellt välsmakande. Ston och avelshingstar, avvanda
föl och åringar, alla med höga krav på näringstillförsel får
detta tillgodosett med avelspellets.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

15,30 %
4,00 %
5,00 %
9,10 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,60 %
0,70 %
0,30 %
0,30 %

Foderanvisning:
För dräktiga ston från och med 9:e månaden: 300 g per 100
kg kroppsvikt, från 11:e månaden 500 g per 100 kg kroppsvikt.
1:a till 3:e digivningsmånad 500-650 g per 100 kg kroppsvikt.
Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och
mineralfoder.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

25.000,00 I.E.
2.000,00 I.E.
300,00 mg
60,00 mg
3,00 mg
3,00 mg
4,00 mg
2,00 mg
30,00 mcg
30,00 mg
20,00 mg
600,00 mcg
3,00 mg
100,00 mg
40,00 mg
65,00 mg
100,00 mg
16,00 mg
0,40 mg
1,60 mg
0,20 mg
0,35 mg

Sammansättning:
majs (krossad) 30,6 %, Korn 23,1 %, 13,0 %, vetekli 11,8 %, melass av
sockerrör 7,8 %, ångbehandlat extr. soja skrå 7,0 %, Kalciumkarbonat 2,5 %,
Dikalciumfosfat 1,0 %, natriumklorid 0,8 %, bryggeri sädeskorn 0,8 %, Öljäst
0,5 %, magnesiumoxid 0,2 %
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Pellets

Pellets

5 mm Ø
8 kg hink,
25 kkgg sä
äckk
säck

5 mm Ø
4 kg hink

Osteomin

Rosse Kur

Detta är ett optimalt mineraltillskott för era
hästar, vare sig de är betande, uppstallade eller
går på lösdrift. Slickmassa i stadig hink eller pelleterat format.

Beta-karotin, förstadiet från Vitamin A, har ett
stort inflytande på avelshästars fruktbarhet.

Den välsmakande homogena slickmassan är väderbeständig och kan användas utomhus. Kalcium och fosfor
har betydelse för skelettet. Låga mängder natrium i andra
foder kompenseras av slickmassan. Viktiga spårelement
finns i de nödvändiga mängder som behövs för att täcka
dagsbehovet. Vid placering utomhus eller i lösdriftstallar
rekommenderar vi vår hållare.

Det höga innehållet av Beta-karotin, 4.000 mg, kombinerat med viktiga vitaminer, mineraler, spårelement och
aminosyror understödjer alla specifika fruktbarhetsfunktioner. Hos ston som skall betäckas säkrar / ökar rossekur
gulkroppshormonens progesteronssyntes. Rossekur höjer
också vitamin A-värdet i stomjölken, på så sätt stabiliseras fölets avföring fortare. Avelshingstars spermiekvalitet
förbättras betydligt.
Analytiska beståndsdelar och nivåer:

Kalcium
Fosfor
Natrium

7,00 %
4,00 %
1,00 %

Magnesium
Lysin
Methionin

1,00 %
1,00 %
3,00 %

Foderanvisning:

17,50 %
2,80 %
6,90 %
14,60 %

Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

2,00 %
0,65 %
0,40 %
0,50 %

Foderanvisning:

3.-6. mån. 40 g dagl. +/- 10 g., 6.-12. mån. 75 g dagl. +/- 15
g., 12. - 24. mån. 90 g dagl. +/- 20 g. Ett mått motsvarar ca.
120 g. Foderanvisningen avser hästar med vuxenvikt på 500 600 kg, vid lättare eller tyngre raser anpassas mängden enligt
ovan.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
(varav Manganchelat)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
(varav Zinkchelat)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
(varav Kopparchelat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
DL-Metheonin
L-lysin monohydroklorid

Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

AVEL

Analytiska beståndsdelar och nivåer:

600.000,00 I.E.
40.000,00 I.E.
2.000,00 mg
1,800 mg
100,00 mg
200,00 mg
200,00 mg
200,00 mg
1.000,00 mcg
500,00 mg
400,00 mg
6.500,00 mcg
75,00 mg
500,00 mg
1.250,00 mg
600,00 mg
400,00 mg
990,00 mg
360,00 mg
205,00 mg
320,00 mg
10,00 mg
10,00 mg
11,50 mg
3.100,00 mg
7.100,00 mg

Sammansättning:

Ston 4 veckor före och efter betäckning 100 g dagligen; för
bästa resultat fodras även Avelsmüsli eller -pellets. Hingstar
100 g dagligen genom hela betäckningssäsongen.
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Beta-karotin
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

100.000,00 I.E.
6.000,00 I.E.
5.500,00 mg
240,00 mg
12,00 mg
12,00 mg
16,00 mg
8,00 mg
120,00 mcg
12,00 mg
80,00 mg
2.400,00 mcg
12,00 mg
2.000,00 mg
570,00 mg
270,00 mg
420,00 mg
65,00 mg
1,50 mg
6,50 mg
0,80 mg
4.000,00 mg
1,50 mg

Sammansättning:
vetekli 35,7 %, 17,0 %, Korn 14,6 %, melass av sockerrör 7,0 %, majs (krossad)
7,0 %, Kalciumkarbonat 4,2 %, bryggeri sädeskorn 1,5 %, Öljäst 1,0 %, natriumklorid 0,9 %, magnesiumoxid 0,4 %

vetekli 30,40 %, Luserngrönmjöl 20,00 %, Dikalciumfosfat 20,00 %, Kalciumkarbonat 5,80 %, melass av sockerrör 5,10 %, Korn 3,80 %, natriumklorid
2,60 %, solroskärnor 2,50 %, magnesiumoxid 1,70 %, bryggeri sädeskorn
1,50 %, mariatistelolja 1,10 %, Öljäst 1,00 %
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Rena spannmål och majs
Korn
Korn är ett klassiskt hästfoder i många områden
utanför Europa. Det är även ett komplext spannmål. Jämfört med havre har korn ett högre energiinnehåll, men stärkelsen i obehandlat korn är
så fast bundet att det är svårt för hästen att
bryta ner det för matsmältning. Därför använder
vi endast korn som är expanderat eller värmebehandlade flingor i våra produkter.
1 l flaska,
4,5 l dunk

Mariendistel Öl
Havre
Havre har ett högt värde på smältbarhet – också i
dess obehandlade form – gör havre till en speciellt
värdefull energiförsörjare i hästutfodring. Tack
vare den högre växttrådhalten tuggas vanligtvis
havren väl. Den relativt höga halten omättade
fettsyror och växtslemämnen har även den en
positiv effekt på smältbarheten. Men just dessa
positiva egenskaper hos havren gör att havren
ofta får skulden för att hästen sägs vara ”för het”.

Majs
Majs har precis som korn högre energiinnehåll än
havre, men även stärkelseinnehållet är högre.
Detta medför att smältbarheten i tunntarmen är
mycket begränsad. För att undvika matsmältningsbesvär hos hästen använder vi därför bara
expanderad och värmebehandlad majs i våra
produkter.
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Mariatisteloljans fördelar känner näringsmedvetna människor till sedan länge.
När det gäller hästfoder används veg.
oljor framför allt för att höja energivärdet, binda dammpartiklar och för
en glänsande hårrems skull eller av
rent terapeutiska grunder. Jämfört
med andra oljeväxter innehåller Mariatistelns frön den högsta andelen
essentiella fleromättade fettsyror. De
drar mindre syre ur blodet än mättade
fettsyror och fyller tomma energiförråd
bättre än andra energibärare. Den här
mycket mobila och snabbt tillgängliga energikällan har också en positiv
inverkan på tillväxten, fruktbarheten
och immunförsvaret. Mariatistelolja
innehåller även vitaminer, provitaminer och mineraler och är därför en
värdefull, naturlig leverantör från de
här livsnödvändiga näringsämnena.

Foderanvisning:
Dagligen 50 – 150 ml, efter behov och
beroende på hästens storlek, blandas
i kraftfodret. Efter ca 10 dagar visar sig
de första verkningarna, vilka därefter förstärks.

Flingor

Flingor

Flingor
Fli

15 kg säck

15 kg säck

15 kg säck

Walzhafer

Fördelarna med korn i hästutfodringen är sedan länge erkänt, framför allt i Orienten.

Av alla spannmålssorter i Europa föredras havre när det gäller hästutfodring.

Jämfört med havre talar framför allt
det högre energiinnehållet för korn.
För att erhålla dessa fördelar har
vi behandlat kornet hydrotermiskt.
Kornflingor kan användas som grund i
den individuellt sammansatta kraftfodergivan eller som tillägg för att höja
värdet på den vanliga ransonen. I utbyte mot 1 kg havre beräknas 0,9 kg
kornflingor.

Stärkelsen smälter mycket bra i tunntarmen. Havre innehåller en relativt
hög andel med mättade fettsyror och
slemämnen samt essentiella aminosyror. Men även en hög andel agnar.
Havrens struktur gör att den tuggas
väl av hästar och därför blandas väl
med saliv. Detta är bra för matsmältningen. Dock har havre ett dåligt kalcium/fosfor-förhållande. Den innehåller lite kalcium och mycket fosfor och
detta måste korrigeras med ett lämpligt mineraltillskott. Genom utveckling
av värme under tillverkningen deaktiveras ettnedbrytande enzymer och
sädeskornen stabiliseras. Påverkan
av mögel eller härskna fetter som kan
bildas vid malning elimineras av värmebehandlingen.

Mais Flocken
I USA har majs ungefär samma betydelse som havre för
oss när det gäller utfodring av
hästar – och inte utan anledning.

SPANNMÅL
OCH MAJS

Gerste Flocken

Som ni säkert vet har majs högre
andel energi, samtidigt som proteininnehållet är lågt. En otvivelaktig
nackdel hos majs är dock den hårda strukturen, vilket gör att hästen
inte kan tillgodogöra sig hela det näringsrika innehållet. Vår lösning: Corn
Flakes för hästar! Genom att majsen
värmebehandlas och bearbetas till
flingor, så höjs smältbarheten avsevärt. Majsflingor kan användas för att
höja värdet på den vanliga kraftfodergivan eller som näringsrik grund i en
individuellt sammansatt kraftfodergiva. Utfodring: 0,8 kg majsflingor ersätter ca 1 kg havre.
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Mineralfoder
Hink
20 kg

Pellets
ets
15 mm Ø
4 kg hink,
25 kgg säck

Osteomin Leckmasse

Mineral Leckstein

Som uppföljning på vårt mineralfoder Osteomin speciellt avsett
för föl och unghästar, erbjuder vi
nu även Osteomin som praktisk
slickmassa.

En Mineral Slicksten ger din
häst fri tillgång till de viktigaste mineralerna och spårelementen, så att den själv kan
täcka sitt basbehov.

Vitaminer finns i riklig mängd i färskt
gräs på sommarbetet, varför tillsats
under sommarmånaderna är överflödig. Utöver den vitaminförsörningen
hästen får från gräset, bildas vissa
vitaminer genom synteser bl a från
solens strålar. Avsaknaden av tillsatta vitaminer i Osteomin slickmassa
utesluter därför exempelvis ett överskott på Vitamin D.

Så uppstår inget bristtillstånd vid
kortfristigt högre behov eller vid oregelbunden försörjning. En slicksten
borde alltid finnas åtkomlig, inte bara
under den varma årstiden! Hållare
Finns passande till 2 kilos sten.

Analytiska beståndsdelar och
nivåer:
Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

12,00 %
8,00 %
7,00 %
2,00 %

Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat,
Monohydrat)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat,
Pentahydrat)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Lysin
Methionin

Natrium
Magnesium

38,00 %
0,50 %

Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
1.500 mg
Mangan (E 5) (Manganoxid)
190 mg
Zink (E 6) (Zinkoxid)
290 mg
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat) 280 mg
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
150 mg
Kobolt (E 3) (Kobolt(II)karbonat)
50 mg
Selen (E 8) (Natriumselenit)
10 mg

1.350,00 mg
1.000,00 mg
1.250,00 mg
525,00 mg
20,00 mg
10,00 mg
8,0 g
4,0 g

Sammansättning:
sodium kalcium magnesium fosfat 22,0 %, Kalciumkarbonat 16,0 %, äpplemelass 13,0 %, monokalciumfosfat 12,0 %, kalcium-sodium fosfat 8,5 %,
frukt (äpple) drav 7,0 %, vetekli 6,0 %, magnesiumoxid 1,8 %, natriumklorid 1,0 %
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Analytiska beståndsdelar och
nivåer:

Sten
2 kg och 5 kg

Mineral Bricks
Mer praktiskt än så här kan det inte
bli! Med Mineral Bricks erhåller hästar
i lösdrift e
eller på sommarbete precis de
mineraler, spårelement och vitamin
miner de behöver i form av exm
tra lätt doserbara Bricks. En väl
tr
uppvägd sammansättning
och enkelt att handskas med; en viktig
komplettering
till
den dagliga ransonen, så som häst
och ryttare önskar
sig. Näringsämnena i Mineral Bricks
jämnar ut eventuella
brister och reglerar ett
flertal kroppsfunktioner.
På sommaren finns Mineral Bricks tillgängligt med vitlök.
Analytiska beståndsdelar och
nivåer:
Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

7,00 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %

Foderanvisning:
mindre hästar och ponnies: 50 g dagligen
(ca. 3 Bricks), större hästar 100 g dagligen (ca. 6 Bricks).
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
200.000,00 I.E.
Vitamin D3 (E 671)
20.000,00 I.E.
Vitamin E som vitamin E /
all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
2.000,00 mg
Vitamin C
500,00 mg
Vitamin B1
100,00 mg
Vitamin B2
100,00 mg
Vitamin B6
100,00 mg
Vitamin B12
500,00 mcg
Nikotinsyra
500,00 mg
Ca-pantothenat
250,00 mg
Biotin
5.000,00 mcg
Folinsyra
20,00 mg
Kolin
2.500,00 mg
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
180,00 mg
Mangan (E 5) (Manganoxid)
850,00 mg
Zink (E 6) (Zinkoxid)
2.470,00 mg
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat,
Pentahydrat)
345,00 mg
Selen (E 8) (Natriumselenit)
4,00 mg
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
30,00 mg
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II)
karbonat, monohydrat
2,00 mg
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
3,00 mg

Sammansättning:
vetekli 50,0 %, Kalciumkarbonat 14,2 %, majs
ve
(krossad) 9,5 %, Dikalciumfosfat 7,7 %, melass av
(k
sockerrör 7,0 %, natriumklorid 5,3 %, magnesiumso
oxid 3,3 %
ox

Pellets
etts

Pellets
es
et

5 mm
mØ
3 kg refill,,
8 kg hink,
25 kg säck

mØ4o
c 1
ch
0 kg h
ink,
in
k,
5 mm
och
10
hink,
25 kg säck, 5 kg refififilllll

Golden Mineral

Horse Vital Plus

Golden
Minerall ä
är ett
balanserat
G
ld
Mi
tt b
l
t och
h smakligt
kligt
mineraltillskott med en fin örtsmak som används för att tillsätta vitaminer, mineraler och
spårämnen som saknas i vanliga kraftfoder.

B t d l
Betydelsen
av en till
tillräcklig
ä klig fö
försörjning
ö j i g med
d vitit
aminer, mineraler och spårelement för en stabil
hälsa, tillväxt och prestationsförmåga kan inte
skattas högt nog.

Mineraler är viktiga för att bibehålla starka leder, muskler
och senor. Vitaminer är iktiga för ämnesomsättningen,
skyddar kroppen från fria radikaler och stärker immunsystemet. Spårämnen stödjer bildningen av brosk, hud och
hornämnen. Alla dessa näringsämnen kombineras i Golden Mineral, vilket täcker hästens alla behov. Specialörterna ökar tillgängligheten till näringsämnena. Så Golden
Mineral är det idealiska kompletta tillskottet för din häst.

Får din häst verkligen allt vad den behöver? Horse Vital
Plus är vårt välsmakande, högt doserade vitamin- och
mineralfoder för alla sorters hästar. Vi tänker inte bara
på sporthästar, utan också på avelshingstar och dräktiga
och digivande avelsston som huvudsakligen fodras med
havre och grovfoder. Horse Vital Plus ger från A som i Avitaminer till Z som i Zink – allt vad din häst behöver för
att hållas sund och prestationsvillig.
Analytiska beståndsdelar och nivåer:

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
10,00 %
3,00 %

Natrium
Magnesium

2,00 %
4,80 %

12,00 %
3,00 %

Natrium
Magnesium

2,00 %
2,00 %

Foderanvisning:

Foderanvisning:
föl, ponnies och mindre hästar: 70 g dagligen, tävlings-, kapplöpnings-, och ridhästar: 150 g dagligen, avelshingstar och –
ston 100-200 g dagligen

föl, ponnies och mindre hästar 25 g dagligen, tävlings-, kapplöpnings- och ridhästar 75 g dagligen, avelshingstar och – ston
100 g dagligen, digivande ston 150 g dagligen
Fodertillsatser per kilo:

Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

Kalcium
Fosfor

350.000,00 I.E.
20.000,00 I.E.
3.000,00 mg
1.000,00 mg
50,00 mg
200,00 mg
200,00 mg
200,00 mg
500,00 mcg
500,00 mg
400,00 mg
6.500,00 mcg
75,00 mg
5.000,00 mg
1.000,00 mg
500,00 mg
850,00 mg
135,00 mg
2,50 mg
10,00 mg
1,20 mg
2,00 mg

Sammansättning:
Havreskalkli 20,0 %, Kalciumkarbonat 19,7 %, Dikalciumfosfat 14,4 %, vetekli 12,5 %, magnesiumoxid 8,7 %, Luserngrönmjöl 7,5 %, natriumklorid 5,4 %,
melass av sockerrör 5,0 %, Mejram 0,4 %, Kamomill 0,4 %, Salvia 0,4 %, Trädgårdsbönor 0,4 %, Brännässelblad 0,4 %, Koriander 0,4 %, Hasselnötsblad 0,4 %

Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

700.000,00 I.E.
40.000,00 I.E.
6.000,00 mg
2.000,00 mg
100,00 mg
400,00 mg
400,00 mg
400,00 mg
1.000,00 mcg
1.000,00 mg
800,00 mg
13.000,00 mcg
150,00 mg
10.000,00 mg
2.000,00 mg
1.000,00 mg
1.700,00 mg
275,00 mg
5,00 mg
20,00 mg
2,50 mg
4,00 mg

MINERAL

Kalcium
Fosfor

Sammansättning:
Kalciumkarbonat 24,0 %, Havreskalkli 18,6 %, Dikalciumfosfat 14,4 %, vetekli
12,5 %, Luserngrönmjöl 7,5 %, natriumklorid 5,4 %, melass av sockerrör 5,0 %,
magnesiumoxid 3,4 %, bryggeri sädeskorn 0,8 %, Öljäst 0,5 %
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Koncentrat

DITT SKYDD
FÖR DIN HÄST

1 l flaska
5 l dunk

1 l flaska,
5 l dunk

EMH
E
MH D
Direkt
EMH Direct är ett flytande fodertillskott tillverkat av fermenterade högeffektiva växtextrakt från vilda medicinalväxter
och örter.
Den naturliga omgivningen för tarmfloran kan påverkas negativt av stress
eller sjukdom. Bakterier som producerar jästa och sura ämnen kan gynnas av detta, och dessa ämnen kan
ha en betydande negativ påverkan på
hela ämnesomsättningen. Genom regelbunden användning av EMH Direct
kan man uppnå en förbättrad upptagning av näringsämnen och aktiva ingredienser i fodret. EMH Direct är ett
optimalt fodertillskott som stödjer och
balanserar hästens hela matsmältningsprocess. Blandat med kraftfoder
ger EMH Direct en stabil tarmflora.
EMH Direct är också idealiskt för stabilisering efter avmaskning, vaccination eller sjukdom såväl som under
intensiv träning.
Foderanvisning:
För stora hästar 30 ml en gång per dag,
för små hästar och ponnyer 15 ml, doserat över kraftfodret.

EMH
E
MH D
Derma Liquid
Huden avspeglar den inre
hälsan och kräver speciell uppmärksamhet och vård.
kada
Bakterier och mikrober kan skada
blem
hudens naturliga balans och problem
ritatisåsom mugg, klåda och hudirritationer kan uppträda. EMH Coat Conditioner Spray stödjer hudens och
hårremmens skyddande funktion och
påskyndar återhämtning genom användning av mikroorganismer. Små
sår kan också läka snabbare.
Användning:
Daglig användning bygger upp ett långvarigt skydd. Huden blir mer motståndskraftig mot yttre påverkan och hårremmen blir
blank och glänsande.

E
EMH
MH Stall
S
Hygiene
De effektiva mikroorganismerna hjälper till att motverka negativa mikrober och skapa en
bra mikrobiologisk omgivning i
stallet.
Odörer och ammoniakgaser hämmas
aktivt och antalet flugor minskar. Använt regelbundet så hjälper EMH Stable Cleaner till att snabbare kompostera hästspillningen. Det blir lättare
att avlägsna svåra fläckar på väggar,
krubbor och vattenhoar. Vid användning av EMH Stable Cleaner förbättras din hästs allmänna välbefinnande
då sjukdomsalstrande bakterier reduceras och stall luften förbättras. EMH
Stable Cleaner är helt naturlig och
ofarlig att förtära.
Användning:

Sammansättning:
fermenterade extrakt (EMH) 100 %
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EMH Stable Cleaner kan sprayas på stallgolvet efter varje mockning. Veckovis användning rekommenderas.

Pulver
Pu
ulv
6 kkg hink,
20
0 kkg säck

Aminoral
Pellets

Eggersmann Aminoral - till stöd
ö för
ö smidiga och
flexibla muskler.
Med Eggersmann Aminoral putsar du din häst inifrån. Det
är därför oumbärligt där hästarna måste se „polerade“
ut och även vid problem med hårfällning. Vid sidan av
de essentiella aminosyrorna Lysin och Metionin innehåller koncentratet viktiga ämnen för uppbyggande av en
lösgjord och elastisk muskulatur hos rid- och sporthästar
och rekommenderas därför åt tävlingshästar vid intensiva
träningsperioder. Man har också sett positiva effekter vid
det lösgörande arbetet. Understödjande innehåller koncentratet en välbalanserad kombination av anorganiskt
och organiskt bundna spårelement och mineralämnen.
Även berikande för digivande ston och för förbättrad fertilitet hos avelshingstar.
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

35,00 %
16,90 %
6,40 %
5,80 %

Kalcium
Fosfor
Magnesium
Lysin
Methionin

0,50 %
0,60 %
0,25 %
2,00 %
1,00 %

5 mm Ø
4 kg hink

Elektrolyte Pellets
ö
ö allt under
Vid höga
prestationer och framför
den varma årstiden flyter svetten hos både häst
och ryttare.
Visste du ... att vid hög prestation förlorar hästar upp till
25 liter svett dagligen – och med varje liter svett ungefär
10 g elektrolyter? För att inte riskera vare sig hästens
form eller hälsa måste den förlusten utjämnas i rätt tid.
Var därför noga med att fylla på elektrolytförrådet före,
under och efter hårdare ansträngningar. För att uppnå en
högre smaklighet har vi valt att pelletera elektrolyterna.

Foderanvisning:
För återställande av vitalitet och till förbättring av fysiken: 2
mått morgon och kväll i ca. 10 dagar, därefter 1 mått morgon
och kväll ( 1 mått = ca. 65g.). Hårt arbetande sporthästar,
avelshingstar och digivande ston: genomgående 2 mått morgon
och kväll.
Fodertillsatser per kilo:

Råaska
Kalcium
Fosfor

35,00 %
1,00 %
0,50 %

Natrium
Magnesium
Kalium

7,00 %
0,75 %
3,60 %

Foderanvisning:
40.000,00 I.E.
2.400,00 I.E.
500,00 mg
96,00 mg
4,80 mg
4,80 mg
6,40 mg
3,20 mg
48,00 mcg
50,00 mg
32,00 mg
960,00 mcg
4,80 mg
160,00 mg
40,00 mg
60,00 mg
130,00 mg
100,00 mg
225,00 mg
16,00 mg
80,00 mg
0,36 mg
1,60 mg
0,20 mg
0,35 mg
5.700,00 mg
1.040,00 mg

mindre hästar: 50 g / dagl., större hästar: 100 g / dagl. .
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

1.250,00 mg
950,00 mg
1.100,00 mg
145,00 mg
16,00 mg
20,00 mg
19,00 mg
5,50 mg

KONCENTRAT

Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Nikotinsyra
Ca-pantothenat
Biotin
Folinsyra
Kolin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
(varav Manganchelat)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
(varav Zinkchelat)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
(varav Kopparchelat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
DL-Metheonin
L-lysin monohydroklorid

Analytiska beståndsdelar och nivåer:

Sammansättning:
vetekli 41,0 %, natriumklorid 17,1 %, Korn 13,5 %, melass av sockerrör 7,5 %,
Kaliumklorid 5,4 %, vetemannagrynskli 3,7 %, Magnesiumacetat 3,2 %, natriumbi-karbonat 2,0 %, Kalciumkarbonat 0,7 %

Sammansättning:
Sojabönor (expanderade) 90,00 %, frukt (äppel) drav 7,00 %, magnesiumoxid
0,40 %
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Pulver

Pulver

750 g burk,
3 kg hink

750 g burk,
3 kg hink

Magnesium Mix

Vitamin E + Selen Mix

Brist på
å det viktiga mineralämnet
ä
magnesium
kan visa sig i form av nervositet, dålig uthållighet och allmänt minskad prestationsförmåga.

I ämnesomsättningsprocessen
samverkar de
ä
ä
båda komponenterna Vitamin E och Selen.

Magnesium är mycket viktigt för ämnesomsättningen,
vari det ingår i flera enzymreaktioner och påverkar funktionen i muskler och nerver. Vid svettning förlorar hästen bl
a magnesium därför har hästar i hårt arbete har ett ökat
behov. När detta behov inte tillgodoses av det normala
fodret, uppstår en brist som kan täckas med Magnesium
Mix. Detta kan bidra till en lugnare häst som är mer koncentrerad i energikrävande och stressfyllda situationer.
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Magnesium

Analytiska beståndsdelar och nivåer:

15,00 %

Foderanvisning:
föl och ponnies: 10 g / dagl., mindre hästar: 20 g / dagl., större
hästar: 30 g /dagl. (1 mått = 20g).

Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

20,00 %
15,00 %
0,10 %
6,50 %

Kalcium
Fosfor
Natrium

150.000,00 mcg

Sammansättning:
Magnesiumkarbonat 69,0 %, Magnesiumlaktat 13,1 %, dextros 1,7 %

föl och ponnies: 5 g / dagl., mindre hästar: 15 g / dagl., större
hästar: 20 g / dagl. (1 mått = 20 g).
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Selen (E 8) (Natriumselenit)

Sammansättning:

KONCENTRAT

mjölkpulver 65,0 %, Lättmjölkspulver 15,0 %
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0,70 %
0,50 %
0,30 %

Foderanvisning:

Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin B12

Gemensamt skyddar de organismen mot aggressiva syreföreningar (radikaler), vilka kan leda till en försurning i
musklerna vid krävande arbete. Om hästen har brist på
Vitamin E och Selen klarar den arbetsbelastningen sämre och prestationsförmågan sjunker. Återhämtningstiden
efter hårt arbete blir allt längre. Tillskott av Vitamin E +
Selen Mix skyddar din sporthäst mot brist och bibehåller
/ ökar din hästs prestationsvilja och hälsa vid högre belastningar. Ett ökat behov av vitamin E och selen uppstår
också när en del av energibehovet ges via vegetabilisk
olja.

100.000,00 mg
25,00 mg

Pellets
5 mm Ø
6 kg hink,
20 kg säck

Pulver

DarmFit

Gelenk Kur

Naturliga cellstrukturer för
ö optimerad matsmältning och minskning av vatten i träcken.

Eggersmann LedKur med Glykosaminoglykaner,
Nya Zeeländsk grönmussla och Kieselgur för
sunda senor, ledband, brosk och leder.

1 kg hink

Hästar med sitt känsliga matsmältningssystem reagerar
då och då på små ändringar med vatten i avföringen eller
t o m diarre. Darm Fit är ett fiberkoncentrat med olösliga
fiberkomponenter baserat på lignocellullosa. Dessa fibrer
bildar ett nätverk i tarmsystemet som mjukar upp maginnehållet. Detta underlättar för enzymer och mikroorganismer att penetrera födan och uträtta sitt arbete. Darm
Fit stabiliserar pH i tarmsystemet, förhindrar jäsning och
stöder återadsorptionen av vatten speciellt i tjocktarmen.
Spillningens konsistens förbättras och din hästs välbefinnande på ett naturligt sätt.

Kalcium, Fosfor och Vitamin D3 är nödvändiga byggstenar för skelettet.
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd

9,00 %
13,20 %
1,20 %

Råaska
Kalcium
Fosfor

18,00 %
4,70 %
1,00 %

Foderanvisning:

Råprotein
Råfett

3,00 %
1,20 %

Växttråd
Råaska

53,00 %
1,30 %

Foderanvisning:
20 g per 100 kg kroppsvikt och dag
Sammansättning:
Lignin cellulosa 70,00 %, frukt (äppel) drav 15,00 %, Grapefruktfrömjöl 9,00 %,
torkat morotsdrav 5,00 %

föl och ponnies: 10-15 g / dagl., mindre/större hästar: 20-30 g
/ dagl. (1 mått = 15 g).
Fodertillsatser per kilo:
Näringstillsatser
Vitamin D3 (E 671)
Tekniska tillsatser
Kieselgur

10.000,00 I.E.
25.000,00 mg

Sammansättning:

KONCENTRAT

Analytiska beståndsdelar och nivåer:

Förklistrad majsstärkelse 50,0 %, Kalciumkarbonat 10,0 %, pulver av
Grönmussla(GLM) 10,0 %, druvsocker 10,0 %, mariatistelolja 6,0 %, gelatinehydrolyzate 5,0 %, monokalciumfosfat 3,0 %
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Pellets
Pellets

5 mm Ø
1 kg burk,
4 kg hink,
25 kg säck

5 mm Ø
1 kg burk,
4 kg hink

Kräuter Pellets
Luft
Luftrörssjukdomar
för ofta en överkänslighet
mot damm med sig.

Knoblauch Plus
Myggor, flugor och bromsar besvärar både häst
och ryttare under den varma årstiden; på betet, vid uteritten, på tävling eller vid den dagliga
skötseln.
Vid regelbunden utfodring har ”Vitlök Plus” en avskräckande effekt på störande insekter. Den typiska vitlöksdoften utsöndras med svetten, vilket är störande och
oangenämnt för insekter. Vitlök har också en allmänt
gynnsam effekt på hela organismen, den stärker hästens
motståndskraft på ett naturligt sätt.
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd

11,00 %
3,00 %
5,30 %

Råaska
Kalcium
Fosfor

Örter kan ofta hjälpa till att lindra dessa besvär. För att
förhindra dammbildning i örterna har vi pelleterat dem.
Ört Pellets kan användas på många sätt: Vi rekommenderar dem som tillsats i kraftfodret eller ännu bättre; i
varm Mash. För profylaktisk försörjning med örter rekommenderar vi regelbunden användning av Ört Müsli eller
Bio No.1 Herbs. Om problemen kvarstår eller är betydande tillkalla veterinär.
Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd

8,00 %
2,00 %
25,00 %

Råaska
Kalcium
Fosfor

8,50 %
0,80 %
0,20 %

Foderanvisning:
7,00 %
1,50 %
0,50 %

föl och ponnies: 50 g / dagl., mindre hästar: 100 g / dagl., större hästar: 200 g / dagl. (1 mått = 100 g).
Sammansättning:

Foderanvisning:
föl, ponnies: 20 g / dagligen, mindre hästar: 40 g / dagligen,
större hästar: 100 g / dagligen (1 mått = 20 g).
Fodertillsatser per kilo:

KONCENTRAT

Näringstillsatser
Vitamin A (E 672)
Vitamin D3 (E 671)
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Mangan (E 5) (Manganoxid)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Jod (E 2) (Kalciumjodat, vattenfri)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat

13.500,00 I.E.
1.000,00 I.E.
100,00 mg
80,00 mg
30,00 mg
70,00 mg
16,50 mg
0,30 mg
1,00 mg
1,80 mg
0,20 mg

Sammansättning:
Korn 38,0 %, vetekli 23,5 %, majs (krossad) 19,0 %, Vitlök 10,0 %, melass av
sockerrör 5,0 %, Kalciumkarbonat 2,8 %
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Fläder 6,3 %, Salvia 6,3 %, Pepparmynta 6,3 %, Isländsk Lava 6,3 %, Malva
6,3 %, Altea 6,3 %, Åkerfräken 6,3 %, tussilago 6,3 %, Rölleka 6,3 %, Fänkål
6,3 %, Anis 6,3 %, Kungsljusblomma 6,3 %, Lakritsrot 6,3 %, Brännässelblad
6,3 %, melass av sockerrör 4,7 %

Pellets

Pellets

5 mm Ø
1 kg burk

3 mm Ø
1 kg burk eller
4 kg hink

Biotin Plus

Haut Kur

Biotin ges med rätta en central betydelse när
det gäller struktur och kvalitet från hovar och
hårrem.

Hud Kur är ett vitamin- och spårelementrikt
koncentrat med jäst, välgörande örter, kiselgur
och alger.

Biotin Plus sörjer för en optimal hornkvalitet, hornstyrka,
hovform och en glatt hovväggsyta. Zink i den högt absorberbara organiska formen Zinkkelat, aktiverar proteinsyntesen och förbättrar samtidigt hovtillväxt och hovfasthet.
De vidare beståndsdelarna Vitamin E, Vitamin B6 och
Magnesium höjer produktens verksamhet och är livsviktiga för nerver, muskulatur, hjärta och kretslopp. Biotin är
pelleterat för att underlätta dosering.

Det väl upptagbara Zinkkelatet understödjer hudens
regenerativa krafter och mobiliserar kroppens egen
motståndskraft. Jäst och B-vitamin verkar reglerande på
balansen i tarmfloran. Spårelementen Zink, Koppar, Kobolt, Selen och Järn såsom den essentiella aminosyran
Metionin främjar hudvävnadsbildningen. Välgörande örter, Kieselgur och alger gäller som "naturliga, beprövade
medel" mot hudförändringar och -besvär.

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

14,90 %
2,00 %
5,60 %
15,50 %

Kalcium
Fosfor
Magnesium

Analytiska beståndsdelar och nivåer:
4,00 %
0,40 %
1,00 %

Råprotein
Råfett
Växttråd

13,80 %
2,30 %
10,80 %

Råaska
Kalcium
Fosfor

19,00 %
1,70 %
0,40 %

Foderanvisning:
Foderanvisning:
föl, ponnies: 10 g / dagligen, mindre hästar: 20 g / dagligen,
större hästar: 25 g / dagligen (1 mått = 20g).

Foderanvisning: föl, ponnies (ca. 300kg): 20 g / dagl., hästar
(ca. 550-600kg): 40 g / dagl. (1 mått = 20 g).
Fodertillsatser per kilo:

Näringstillsatser
Vitamin E som vitamin E / all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
6.250,00 mg
Vitamin B6
1.200,00 mg
Biotin
2.500.000,00 mcg
Zink (E 6) (Zinkoxid)
3.000,00 mg
(varav Zinkchelat)
7.500,00 mg
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
1.000,00 mg
Selen (E 8) (Natriumselenit)
15,00 mg

Sammansättning:
Korn 40
40,0
0 %,
% vetekli 26,7
26 7 %,
% melas
melass av sockerrör 3,5 %

Näringstillsatser
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Folinsyra
Biotin
Järn (E 1) (Järn(II)sulfat, Monohydrat)
Zink (E 6) (Zinkoxid)
(varav Zinkchelat)
Koppar (E 4) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat)
Selen (E 8) (Natriumselenit)
Kobolt (E3) som Alkalisk kobolt (II) karbonat, monohydrat
Molybden (E 7) som Natriummolybdat
Tekniska tillsatser
Diatomit

5.000,00 mg
5.000,00 mg
5.000,00 mg
50.000,00 mcg
1.000,00 mg
500.000,00 mcg
10.000,00 mg
6.200,00 mg
5.000,00 mg
900,00 mg
12,00 mg
25,00 mg
0,10 mg
50.000,00 mg

KONCENTRAT

Fodertillsatser per kilo:

Sammansättning:
vetekli 22,2 %, bryggeri sädeskorn 12,0 %, Öljäst 8,0 %, Hasselnötsblad 2,9 %,
Brännässelblad 2,9 %, Koriander 2,9 %, Mejram 2,9 %, Trädgårdsbönor 2,9 %,
Kamomill 2,9 %, Salvia 2,9 %, Alger torkade 2,5 %, melass av sockerrör 2,0 %
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Pellets
Pel
lets 15 mm Ø
(återförs
1 kg säck (återförslutbar)
2,5 kg säck (återförslutbar)
25 kg säck

Lecker Bricks -

belöning i 8 fantastiska smaker!

Särskilt delikat, högsta kvalitet, och hälsosamma. Kan du säga „tack“ bättre än med våra „Lecker Bricks“?
Precis som hos människor, har hästar olika smak! Därför kommer våra godsaker i 8 spännande smaker - äpple, banan, morot, örter, banan och morot, frukt och
grönsaker, hallon och lakris.
Vår Lecker Bricks är rika på värdefulla näringsämnen och
ökar välbefinnandet hos din häst.
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Sammansättning:
Vetekli, havre, kalciumkarbonat, melass, korn, alfalfa mjöl, (beroende på sort) frukt (äpple) pressrester, torkad morot, morot
pressrester, rödbetor, örter, torkade bananer, lakrits, majs.
Foderanvisning:
Ge 1 till 3 stycken per dag under träning eller bara som en
belöning.

Vårt team
Sandra Eggersmann

Andrea Everding

Team Manager - Sales

Product Management &
Foder Konsult
Från barndomen har hon varit aktiv
inom ridsporten och är nu även utbildad equiterapeut. Hon ger nu expert
och kompetent rådgivning om häst
näring till våra kunder. Hennes djupa
kunskaper förstärks regelbundet på
kurser och utbildningar.

Tel.: +49 57 51 - 17 93-15
Mail: s.eggersmann@eggersmann.info

Tel.: +49 57 51 - 17 93-32
Mail: a.everding@eggersmann.info

Wolfgang Nülle

Franziska Wendorf

General Sales Manager &
Area Manager North

Beställningar

Som försäljningschef bildar Wolfgang
Nulle den viktiga länken mellan interna och externa tjänster och ständigt
introducerar nya, praktiska innovational input i vårt företag.
Tel.: +49 57 51 - 17 93-25
eller +49 172 - 517 93 14
Mail: w.nuelle@eggersmann.info

Franziska Wendorf avslutade sin business utbildning hos oss och har blivit
„goda fen“ i vår leverans avdelning.
Hon tar order från våra återförsäljare
och säkerställer att vi uppfyller de tidsfrister och att varorna alltid kommer
fram i tid.
Tel.: +49 57 51 - 17 93-23 / -39
Mail: dispo@eggersmann.info

Hans-Dieter Schulz

Inga Aldag

Area Manager East

Administration
För många av våra kunder är Inga
Aldag ofta den första kontakten med
Eggersmann. Även hon aktiv ryttare
som många i Eggersmann teamet.. I
vår reception hon är inte bara villig att
lyssna till den oro som hästägare har,
hon tar även hand om behoven hos
våra distributörer.

Denna Haflinger älskare med sin charmiga och hjälpsamma sätt är välkommen överallt. Välkända namn i hoppning - Andre Thieme, Thomas Kleis och
Richard Robinson har utfodrat med Eggersmann produkter för en mycket lång
tid och tas om hand av Schulz.
Tel.: +49 172 - 517 93 12
Mail: hd.schulz@eggersmann.info

Tel.: +49 57 51 - 17 93-0
Mail: i.aldag@eggersmann.info

Jürgen Schach

Martin Bekemeier

Area Manager South

Marknadsföring

Att vara utan hästar är otänkbart för
Jürgen Schach. Som aktiv ryttare själv,
har han under åren fått en grundlig expertkunskap om hästnäring som han
gärna delar med sig av till sin kund.

Som aktiv hästälskare och med mer än
20 års erfarenhet i reklambranschen
tar han hand om marknadsföring och
företagskommunikation. Han arbetar i
mycket nära samarbete med säljteamet för att aktivt omvandla våra kunders önskemål till verklighet.

Tel.: +49 172 - 517 93 48
Mail: j.schach@eggersmann.info

Tel.: +49 57 51 - 89 00-727
Mail: m.bekemeier@eggersmann.info

Gerd Tinscher
Area Manager West

Damian Drabik

Hos denna kvalificerade jordbruksforskare klappar hjärtat för hästuppfödning och hoppning. Han är också
mycket framgångsrik med sina hästar
på utställningar. När det gäller att utfodra hästar och jordbruk bistår han
dig gärna med råd.
Tel.: +49 172 - 517 93 15
Mail: g.tinscher@eggersmann.info

IT & Logistik
Med en Master of Business Administration är han ansvarig för tekniken på
Eggersmann och skapar vårt onlinegränssnitt, vilket i dessa dagar är så
viktigt. Han samordnar också stora
logistikprocesser och säkerställer därigenom tillförlitlig leverans av våra produkter.
Tel.: +49 57 51 - 17 93-36
Mail: d.drabik@eggersmann.info
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BELÖNING
VÅRT TEAM

Som mor till fyra hästtokiga barn, är
hon stresstålig och har en exceptionell
organisatorisk talang. Med hjärta och
själ ger hon nya impulser i bolagets
kommunikation och i planeringen av
våra marknadsföringskampanjer.

Importör · Återförsäljare:

BESTÄLLNINGAR:
EMail dispo@eggersmann.info

DITT SKYDD
FÖR DIN HÄST

www.eggersmann.info
H E I N R I C H E G G E R S M A N N G M B H & C O K G F U T T E R M I T T E LW E R K E
Galgenfeld 1 · D-31737 Rinteln · Telefon +49(0)5751 1793-0 · Fax +49(0)5751 1793-19 · email: info@eggersmann.info

