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Överallt där du hittar hästar – Finner du också Eggersmann!

Vi har producerat hästfoder i över 35 år.

Kära Hästvänner!

I över 35 år har vi producerat högkvalitativt hästfoder. Sedan starten 1972 har vi varit hängivna att bara 

producera foder av högsta kvalitet. Hög kvalitet, service och trovärdheten hos våra kunder har gjort oss 

till en av de mest framgångsrika hästfoderproducenterna. Det tar vi som vårt ansvar – varje dag.

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter i samråd med specialister på hästnäring. Våra anställda får 

ständigt ny uppdatering och utbildning, och är därför kompetenta och pålitliga rådgivare för våra kun-

der.

Vi känner att det är viktigt att kunna ge individuell rådgivning, kostnadsfritt för våra kunder. Innan vi 

ger en rekommendation undersöker vi hästens förutsättningar noga. Hur hålls den? Hur arbetas den? 

Hur gammal är den? Finns det något annat vi behöver ta med i beräkningen?

Vårt mål är glada och friska hästar! För att nå vårt mål litar vi inte bara på högsta kvalitén på råvarorna, 

utan vi arbetar även enligt den högsta standarden för kvalitetssäkring och kontroll av foderprodukter, 

GMP+. Detta innebär kvalitetskontroll och dokumentation av alla produktionsprocesser från råvara till 

färdig produkt. GMP+ märket garanterar dig foder av högsta kvalitet.

Jag önskar dig och din häst ett stort nöje med vårt produktprogram för 2008. Och glöm inte, hör av dig 

till oss om du har några frågor.

Med vänlig hälsning

Heinrich Eggersmann

Meredith Michaels-Beerbaum Europamästare i hoppning 2007 med sin framgångsrika häst Shutterfly

I stall Michaels-Beerbaum har man fodrat med Eggersmann i många år - med övertygelse.

Keep on riding – Yours Meredith Michaels-Beerbaum
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10. Skelett stärkande

 Horse Vital Plus
 Osteomin
 No. 1 Mineral
 Mineral Bricks

6. Kolik tendens

 Mash
 Struktur Mix
 Struktur Equichamp

 mer grovfoder, foderkvalitet, 
 långsam foderomställning, 
 fodring 3 – 4 gånger dagl., 
 veterinär, jordätande

1. Besvärande insekter

 Mineral Bricks Knoblauch
 Knoblauch Plus

VäglEdandE rådgIVnIng mEd Hjälp aV optImErad utFodrIngVäglEdandE rådgIVnIng mEd Hjälp aV optImErad utFodrIng

17. trä +jordätande

 Mineral Leckstein 
 Golden Mineral
 Struktur Mix
 No. 1 Mineral 
 Horse Vital Plus

 mer strukturfoder, 
 mineralfoder, långtråkigt

16. Hosta, allergi

 Natur Müsli
 Kräuter Müsli
 Kräuter Pellets
 Mariendistel-Öl
 Struktur Equichamp
 Equi DeLuxe
 Bio No. 1 Herbs

 infektioner, veterinär

2. Starkt svettande

 Elektrolyte Pellets

 mindre protein, mindre majs (ensilage),  
 saltmängd, feber

3. nervositet, stress

 Magnesium Mix
 Golden Mineral
 Kräuter Müsli
 Bio No. 1 Herbs

 anlag, omgivning

15. protein överskott

 Frucht Müsli
 Struktur Mix
 Cool Mix
 Kräuter Müsli
 Classic Mix
 Natur Müsli
 Struktur Equichamp
 Weide Ergänzer Müsli
 EquiCrisp Balance
 Equi DeLuxe
 Bio No. 1 Herbs
 Bio No. 1 Cereal
 Horse + Pony Vollkorn Pellets

 ransonsberäkning

14. Hov/ligament problem

 Gelenk-Kur
 Biotin Plus

 hovslagare, veterinär

13. Fång tendens

 ReVital Cubes

 långsam foderomställning, 
 protein- och spannmålsfat tig 
 utfodring, mjukt / hårt underlag
 medicin, hovslagare, veterinär

12. prestations ökande

 High Energy Müsli
 EquiCrisp Balance
 Hafer Ergänzer
 Energie Pellets
 Mariendistel-Öl
 Maisflocken
 Vitamin E + Selen Mix
 Magnesium Mix
 Elektrolyte Pellets
 Struktur Equichamp
 Bio No. 1 Herbs
 Bio No. 1 Cereal
 Aminoral
 Carni Perform

4. Över-hull

 Struktur Mix
 Fruchtmüsli
 Cool Mix
 Horse + Pony Vollkorn Pellets
 Weide Ergänzer Müsli
 Kombi Pellets
 ReVital Cubes

 ransonsberäkning, 
 mycket motion och arbete

5. under-hull

 EquiCrisp Balance
 Natur Müsli
 Hafer Ergänzer
 Vital/Senior Müsli
 Energie Pellets
 Mariendistel-Öl
 Maisflocken
 Gersteflocken
 Struktur Equichamp
 Equi DeLuxe 
 Bio No. 1 Herbs
 Bio No. 1 Cereal

 strukturfoder, ransonsberäkning, 
 avmaskning, tandkontroll

11. Fertilitets problem

 Zucht Müsli
 Zucht Pellets
 Rosse Kur
 Mariendistel-Öl
 Carni Perform

 Veterinär

7. muskel uppbyggande

 High Energy Müsli
 Energie Pellets
 Vitamin E + Selen Mix
 Mariendistel-Öl
 Struktur Equichamp
 Aminoral

 Träning

8. muskel spänningar

 Aminoral
 Vitamin E + Selen Mix

 svettäcke, träningskontroll

9. dålig hårrem

 Mariendistel-Öl
 Biotin-Plus
 Derma Vital Cubes
 Struktur Equichamp
 Haut-Kur
 Aminoral
 Horse Vital Plus 
 Golden Mineral
 No. 1 Mineral
 Mineral Bricks

 parasiter, proteinrikt foder
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Korn
Korn är ett klassiskt hästfoder i många områden utanför Europa. Det är även ett komplext spannmål. Jäm-

fört 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.

Havre
Ett högt värde på smältbarhet – också i dess obehandlade form – gör havre till en speciellt värdefull ener-

giförsörjare 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”.  

Alla produkter i vårt Sport och Hobby sortiment, såväl som våra Special produkter, är havrefria (undantag 

Mash som innehåller svarthavre), detta därför att man å ena sidan ofta lägger till havren i ransonen i stallar, 

och å andra sidan med tanke på de hästar som har en känslighet mot havre.

majs
Majs har precis som kornet, ett högre energiinnehåll än havren, även stärkelseinnehållet är högre. Därför är 

smältbarheten på majs i tunntarmen väldigt begränsad. För att undvika matsmältningsproblem för hästen, 

använder vi endast majs som är expanderat eller värmebehandlade flingor i våra produkter. 

Vete, råg och den uråldriga vetesorten spält
Dessa tre sädesslag hör inte till de klassiska typerna av spannmål man använder som hästfoder. P g a av 

lågt innehåll av växttråd och den klibbighet man funnit i kärnan, är vete och råg endast acceptabla i små 

mängder i hästfoder, detta för att klistret i kärnan kan orsaka klibbighet i magsäcken. 

Spält har ett högre fiberinnehåll tack vare sitt skal, men smältbarheten av denna uråldriga sort av vete för 

hästar är inte vetenskapligt utvärderad. Därmed kvarstår det tveksamt om man ska överväga en längre 

utfodring med detta. 

Hästar har en väldigt liten mängd enzymer som kan spjälka stärkelse i tunntarmen. Det är 

stärkelsen, t e x i majs och korn, som tunntarmens enzymer inte hinner bearbeta färdigt, 

som passerar vidare till tjocktarmen; där krävs bakterier för att frigöra stärkelsen. Dessa 

bakterier orsakar en obalans i tarmfloran, som i sin tur ofta är orsak till t e x kolik och 

fång.

De bästa förutsättningarna för användning av majs och korn utan att orsaka problem, 

är att hydrotermisk frigöra stärkelsen. Tack vare värmebehandlingen, frigörs den hårt 

bundna stärkelsen vilket ger en bättre smältbarhet. 

Resultatet av denna behandling är att spannmålen flingas eller expanderas (poppas). 

Smältbarheten på obehandlat korn ligger runt 25 %, i värmebehandlad form stiger den 

till 80 % och för majs till 75 %. I expanderad form är nivån för båda spannmålen runt 90 %. 

En välkommen sidoeffekt av värmebehandlingen är att det blir mer välsmakande.

Viktigt för korn och majs: hydrotermiskt behandling och expansion.

Kontrollerad säkerhet
Innan det används i vår produktion, genomgår allt råmaterial en stort antal tester i vårt laboratorium. 

Endast produkter av toppkvalitet är tillåtna att användas vid produktion av Eggersmanns hästfoder. Det 

samma gäller även för den färdiga produkten, så du kan vara säker att endast högsta kvalitet lämnar vår 

fabrik.

rengöring
Genom åren har vi utvecklat en speciell process för att skonsamt rengöra och expandera våra råmaterial. 

Alla restprodukter från skördning avlägsnas från kornen med den modernaste teknologin. Till och med 

slutprodukten är sållad ännu en gång för att säkerställa att de sista små partiklarna blir bortsorterade för 

att garantera att renaste möjliga produkt uppnås.

produktionen
Moderna blandningsbanor blandar alla ingredienser. Varje enskilt steg och process kontrolleras noggrant. 

De moderna testprocesserna garanterar en konsekvent produkt – 365 dagar om året. För att vara säkra på 

att allt flyter som det ska, utförs detta med ständig observation av vår erfarna personal.

datorstyrd teknologi
Den datorstyrda säckpåfyllningsmaskinen säkrar en exakt påfyllningsvikt. De värdefulla ingredienserna i 

fodret är noggrant packade för lång hållbarhet.

Vårt lager
I vårt moderna höglager lagras fodret för en kort tid för utleverans till en återförsäljare nära dig.
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För att en häst som har en viloperiod eller som arbetas lätt ändå ska hålla sig „Cool“, behöver den ett 
speciellt, välanpassat foder.
Cool Mix, en havrefri och smaklig müsli baserad på hydrotermiskt behandlat spannmål, försörjer din 
häst eller ponny med alla viktiga näringsämnen, mineraler, vitaminer och spårelement. På grund av 
det reducerade protein- och energiinnehållet avlastas ämnesomsättningen, därför rekommenderas 
Cool Mix åt alla sparsamt arbetande hästar. Cool Mix kan användas som komplettfoder eller som till-
skott till havre.
Foderanvisning: Lätt arbete: 300 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekommenderas tillskott 
av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 29,8 %, majs (flingor) 21,9 %, Havreskalkli 11,3 %, vetekli 10,2 %, 
Luserngrönmjöl 8,8 %, melass av sockerrör 5,7 %, frukt (äppel) drav 3,9 %, Kalciumkarbonat 3,0 %, 
natriumklorid 2,2 %, Korn 1,2 %, majs (krossad) 0,8 %, Dikalciumfosfat 0,3 %

Müsli, 20 kg säck

70,0 g/kg smältbart protein
10,4 smältbar energi MJ/kg foder

Vår klassiska müsliblandning utan havre är ett utomordentligt mångsidigt foder till alla hästar i nor-
malt arbete.
Classic Mix är uppbyggt på hydrotermiskt behandlat korn och majs och utan att belasta hästen med 
alltför höga proteinvärden, levererar Classic Mix din häst precis den energi den behöver. Melass och 
Mariatistelolja ställer inte bara extra lättsmält energi till förfogande, utan har också positiv inverkan 
på matsmältning, hud och hårrem. Den ytterst smakliga müsliblandningen avrundas av ett exakt av-
stämt tillskott av vitminer, mineraler och spårelement.
Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 250-500 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekom-
menderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 37,0 %, majs (flingor) 30,0 %, vetekli 12,0 %, melass av sockerrör  
5,7 %, Havreskalkli 3,4 %, Kalciumkarbonat 3,0 %, natriumklorid 2,1 %, frukt (äppel) drav 1,9 %, ma-
riatistelolja 1,3 %, Dikalciumfosfat 1,1 %, Korn 1,0 %, majs (krossad) 0,6 %, magnesiumoxid 0,2 %

Müsli, 20 kg säck

70,0 g/kg smältbart protein
11,3 smältbar energi MJ/kg foder

Friskt och sunt från örtängen direkt i krubban!
Vår Örtmüsli kombinerar på unikt sätt värdefulla örter med en havrefri, lättsmält müsli av hög kvalitet 
som levererar naturens helande kraft direkt i krubban. En komposition av inhemska örter som främjar 
fria luftvägar, har positiv inverkan på matsmältningsapparaten och en lugnande inverkan på nervösa 
hästar. Eller helt enkelt för hästar med dålig aptit.
Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 250-500 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd re-
kommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.  
Sammansättning: majs (flingor) 27,6 %, Korn (flingor) 25,7 %, vetekli 12,0 %, melass av sockerrör  
6,1 %, Korn (expanderat) 4,4 %, Havreskalkli 3,4 %, Kalciumkarbonat 3,0 %, persilja 2,8 %, natrium-
klorid 2,1 %, frukt (äppel) drav 1,9 %, majs (krossad) 1,5 %, Dikalciumfosfat 1,1 %, Korn 1,0 %, mag-
nesiumoxid 0,2 %, Pepparmynta 0,1 %, basilika 0,1 %, Koriander 0,1 %, timjan 0,1 %, Rosmarin 0,1 %, 
Vitlök 0,1 %, Brännässelblad 0,1 %, rödbetor (torkade) 0,1 %

Müsli, 20 kg säck

65,0 g/kg smältbart protein
10,8 smältbar energi MJ/kg foder

Müsli, 20 kg säck

65,0 g/kg smältbart protein
11,9 smältbar energi MJ/kg foder

Müsli, 20 kg säck

72,00 g/kg smältbart protein
12,2 smältbar energi MJ/kg foder

Müsli, 20 kg säck

64,0 g/kg smältbart protein
10,0 smältbar energi MJ/kg foder

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 15.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.900,00 I.E. 

Vitamin E 100,00 mg 

Vitamin K3 2,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 3,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 21,00 mcg 

Nikotinsyra 20,00 mg 

Ca-pantothenat 14,00 mg 

Folinsyra 2,10 mg 

Kolin 350,00 mg 

Järn 77,00 mg 

Mangan 36,00 mg 

Zink 110,00 mg 

Koppar 15,00 mg 

Selen 0,30 mg 

Kobolt 1,40 mg 

Jod 0,20 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 25.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600,00 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 170,00 mg 

Mangan 80,00 mg 

Zink 125,00 mg 

Koppar 20,00 mg 

Selen 0,45 mg 

Kobolt 1,50 mg 

Jod 2,00 mg 

Kieselgur 500,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 25.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600,00 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 160,00 mg 

Mangan 76,00 mg 

Zink 115,00 mg 

Koppar 18,00 mg 

Selen 0,40 mg 

Kobolt 1,40 mg 

Jod 1,90 mg 

Kieselgur 465,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 18.750,00 I.E. 

Vitamin D3 1.500,00 I.E. 

Vitamin E 225,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 25,00 mcg 

Biotin 450,00 mcg 

Nikotinsyra 25,00 mg 

Ca-pantothenat 16,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 75,00 mg 

Järn 100,00 mg 

Mangan 45,00 mg 

Zink 70,00 mg 

Koppar 12,00 mg 

Molybden 0,30 mg 

Kobolt 0,80 mg 

Jod 1,10 mg 

Kieselgur 280,00 mg 

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 16.500,00 I.E. 

Vitamin D3 1.350,00 I.E. 

Vitamin E 200,00 mg 

Vitamin C 41,00 mg 

Vitamin K3 2,00 mg 

Vitamin B1 2,00 mg 

Vitamin B2 3,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 20,00 mcg 

Biotin 405,00 mcg 

Nikotinsyra 20,00 mg 

Ca-pantothenat 14,00 mg 

Folinsyra 2,00 mg 

Kolin 68,00 mg 

Järn 100,00 mg 

Mangan 45,00 mg 

Zink 70,00 mg 

Koppar 12,00 mg 

Selen 0,25 mg 

Kobolt 0,80 mg 

Jod 1,10 mg 

Kieselgur 278,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 45.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.500,00 I.E. 

Vitamin E 700,00 mg 

Vitamin C 125,00 mg 

Vitamin K3 6,00 mg 

Vitamin B1 25,00 mg 

Vitamin B2 25,00 mg 

Vitamin B6 25,00 mg 

Vitamin B12 60,00 mcg 

Biotin 800,00 mcg 

Nikotinsyra 60,00 mg 

Ca-pantothenat 50,00 mg 

Folinsyra 9,00 mg 

Kolin 600,00 mg 

Järn 350,00 mg 

Mangan 170,00 mg 

Zink 270,00 mg 

Koppar 55,00 mg 

Selen 1,00 mg 

Kobolt 3,80 mg 

Jod 5,00 mg 

Kieselgur 625,00 mg

Analysgaranti

Råprotein 9,00 % 

Råfett 2,50 % 

Växttråd 8,50 % 

Råaska 9,50 % 

Kalcium 1,50 % 

Fosfor 0,45 % 

Natrium 0,55 % 

Magnesium 0,20 %

Analysgaranti

Råprotein 9,00 % 

Råfett 3,50 % 

Växttråd 5,00 % 

Råaska 9,00 % 

Kalcium 1,50 % 

Fosfor 0,55 % 

Natrium 0,60 % 

Magnesium 0,25 %

Analysgaranti

Råprotein 9,00 % 

Råfett 2,20 % 

Växttråd 5,50 % 

Råaska 9,50 % 

Kalcium 1,50 % 

Fosfor 0,50 % 

Natrium 0,60 % 

Magnesium 0,25 %

Analysgaranti

Råprotein 9,00 % 

Råfett 5,10 % 

Växttråd 6,00 % 

Råaska 6,00 % 

Kalcium 0,80 % 

Fosfor 0,45 % 

Natrium 0,40 % 

Magnesium 0,20 %

Analysgaranti

Råprotein 9,50 % 

Råfett 5,00 % 

Växttråd 5,90 % 

Råaska 5,20 % 

Kalcium 0,60 % 

Fosfor 0,40 % 

Natrium 0,40 % 

Magnesium 0,25 %

Analysgaranti

Råprotein 8,50 % 

Råfett 4,00 % 

Växttråd 5,00 % 

Råaska 15,50 % 

Kalcium 2,80 % 

Fosfor 0,85 % 

Natrium 0,90 % 

Magnesium 0,85 %

Equi DeLuxe är en kärnfrisk och mångsidigt användbar Müsliblandning med naturliga komponenter 
från frukt- och grönsaksodlingar.
Den mångsidiga och välbalanserade blandningen av hydrotermiskt bearbetade spannmålsflingor och 
extrudat, olika frukt- och grönsakssorter, lusernhö, johannesbröd, örter och mariatistelolja erbjuder 
din häst många sunda pluspunkter. Flingor av rödbetor och morötter levererar naturligt betakarotin, 
äppelbitar innehåller matsmältningsgynnande pektiner, bananchips ger organiskt bundet magne-
sium, paprikabitar innehåller naturligt vitamin C, solroskärnor och mariatistelolja sörjer för en glän-
sande hårrem och understödjer tarmfloran och lusernhö ger struktur som gynnar tuggverksamheten. 
Eggersmann Equi DeLuxe är proteinreducerad, utan havre, utan melasserade flingor och njuter av en 
hög acceptans på grund av sin smaklighet. Blandningen lämpar sig därför också åt hästar som äter 
dåligt och kännetecknas dessutom av sin höga smältbarhet.
Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 400-600 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekom-
menderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 34,4 %, majs (flingor) 25,6 %, vetekli 7,0 %, Lusernhö (torkat) 5,0 %, 
majs (expanderat) 3,9 %, Ärtor (flingor) 2,5 %, mariatistelolja 2,5 %, Johannesbröd styckat 1,9 %, me-
lass av sockerrör 1,8 %, rödbetor (torkade) 1,6 %, solroskärnor 1,6 %, Kalciumkarbonat 1,5 %, morötter 
(torkade) 1,4 %, Äpplen (torkade) 1,3 %, paprika (torkad) 1,3 %, Havreskalkli 1,3 %, natriumklorid 1,2 %,  
Bananchips 0,9 %, frukt (äppel) drav 0,8 %, Dikalciumfosfat 0,6 %, Korn 0,4 %, persilja 0,3 %, basi-
lika 0,1 %, Koriander 0,1 %, Vitlök 0,1 %, Brännässelblad 0,1 %, Pepparmynta 0,1 %, Rosmarin 0,1 %,  
magnesiumoxid 0,1 %, timjan 0,1 %

En proteinreducerad blandning, utan syntetiska aromer och antioxidanter, utan havre och melasse-
rade flingor.
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.
Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 400-600 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd re-
kommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 43,4 %, majs (flingor) 27,0 %, majs (expanderat) 6,3 %, vetekli 5,7 %, 
Lusernhö (torkat) 5,0 %, mariatistelolja 2,8 %, Ärtor (flingor) 2,8 %, morötter (torkade) 1,9 %, Johan-
nesbröd styckat 1,9 %, natriumklorid 1,0 %, Kalciumkarbonat 1,0 %, Dikalciumfosfat 0,5 %, magne-
siumoxid 0,1 %

Nu som förr används gärna havre som kraftfoder.
Fackpersonal är medveten om de oemotstridliga nackdelar det här spannmålet har och rekommende-
rar att komplettera havren med ett passande blandfoder. Ett alltför smalt Kalcium-Fosfor-förhållande, 
otillräckligt med vitaminer, mineraler och spårelement, allt detta utjämnas av Havre Komplettering, 
vilket är ett värdefullt, hydrotermiskt behandlat müslifoder. Det är det optimala alternativet till van-
liga pellets i havre/hö-ransonen.
Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 150-300 g per 100 kg kroppsvikt, plus eforderlig mängd 
havre. Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 35,3 %, majs (flingor) 18,8 %, vetekli 14,1 %, melass av sockerrör 7,7 %,  
Kalciumkarbonat 5,7 %, Havreskalkli 3,6 %, Dikalciumfosfat 2,8 %, natriumklorid 2,7 %, frukt (äppel) 
drav 2,1 %, mariatistelolja 1,9 %, magnesiumoxid 1,3 %, Korn 1,1 %, Luserngrönmjöl 0,9 %, majs (kros-
sad) 0,7 %, Mejram 0,1 %, Koriander 0,1 %, Brännässelblad 0,1 %, Hasselnötsblad 0,1 %, Salvia 0,1 %, 
Kamomill 0,1 %, Trädgårdsbönor 0,1 %

FrItId ocH Sport FrItId ocH Sport

cool mix

classic mix

Kräuter müsli

Equi deluxe

natur müsli

Hafer Ergänzer
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Eggersmann F-Müsli, utan tillsatt olja och ytterst sparsamt melasserat gör fodret speciellt lämpat för 
storförpackningar.
Eggersmann F-Müsli, utan havre, baserat på hydrotermiskt behandlad majs, korn och vete är ett smak-
ligt och proteinreducerat müslifoder. Genom sitt optimerade innehåll av vitaminer, mineralämnen och 
spårelement är det även passande där större mängder kraftfoder erfordras.
Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 400-600 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd re-
kommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 33,0 %, majs (flingor) 30,0 %, Luserngrönmjöl 10,3 %, Havreskalkli 
8,5 %, vetekli 8,3 %, melass av sockerrör 3,7 %, natriumklorid 2,0 %, frukt (äppel) drav 1,9 %, Kalci-
umkarbonat 1,7 %

Müsli, 20 kg säck

56,0 g/kg smältbart protein
10,8 smältbar energi MJ/kg foder

Eggersmann 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 tugg-
verksamheten 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.
Foderanvisning: Lätt arbete: 200-300 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekommenderas 
tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 28,8 %, frukt (äppel) drav 26,9 %, majs (flingor) 21,3 %, torkat mo-
rotsdrav 5,4 %, vetekli 4,3 %, Lusern torkat (hö) 4,0 %, melass av sockerrör 3,5 %, Kalciumkarbonat 1,7 
%, Morötter (torkade) 1,6 %, rödbetsdrav 1,0 %, natriumklorid 0,8 %, Dikalciumfosfat 0,4 %, magne-
siumoxid 0,1 %

48,0 g/kg smältbart protein
10,0 smältbar energi MJ/kg foder

Müsli, 25 kg säck

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 spår-
elementrikt tillskott med god smältbarhet. Horse & Pony Fullkorn Pellets kan användas som komplet-
tering till spannmål eller som komplett kraftfoder.
Foderanvisning: Lätt arbete: 400 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekommenderas tillskott 
av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: vetekli 31,0 %, Havreskalkli 30,0 %, Luserngrönmjöl 15,4 %, melass av sockerrör  
7,9 %, frukt (äppel) drav 6,0 %, Korn 3,8 %, Kalciumkarbonat 2,6 %, majs (krossad) 1,9 %, natrium-
klorid 0,8 %

Pellets, 5 + 10 mm Ø, 25 kg säck

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-för-
hållande 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.
Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 300-500 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd re-
kommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Havreskalkli 33,0 %, vetekli 31,3 %, Luserngrönmjöl 12,5 %, melass av sockerrör  
8,0 %, frukt (äppel) drav 5,0 %, Korn 4,0 %, Kalciumkarbonat 2,6 %, majs (krossad) 2,0 %, natrium-
klorid 0,8 %

Pellets, 5 + 10 mm Ø, 25 kg säck

55,0 g/kg smältbart protein
9,0 smältbar energi MJ/kg foder

55,0 g/kg smältbart protein
9,1 smältbar energi MJ/kg foder

MED DEN SuNDA KRAFTEN FRåN ÄPPLEN, 
MORÖTTER OCH RÖDBETOR

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 17.600,00 I.E. 

Vitamin D3 3.300,00 I.E. 

Vitamin E 110,00 mg 

Vitamin K3 2,00 mg 

Vitamin B1 2,00 mg 

Vitamin B2 3,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 24,00 mcg 

Nikotinsyra 24,00 mg 

Ca-pantothenat 16,00 mg 

Folinsyra 2,40 mg 

Kolin 403,00 mg 

Järn 81,00 mg 

Mangan 40,00 mg 

Zink 126,00 mg 

Koppar 16,00 mg 

Selen 0,30 mg 

Kobolt 1,60 mg 

Jod 0,20 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 12.500,00 I.E. 

Vitamin D3 1.000,00 I.E. 

Vitamin E 150,00 mg 

Vitamin C 30,00 mg 

Vitamin K3 2,00 mg 

Vitamin B1 2,00 mg 

Vitamin B2 2,00 mg 

Vitamin B6 1,00 mg 

Vitamin B12 15,00 mcg 

Biotin 300,00 mcg 

Nikotinsyra 15,00 mg 

Ca-pantothenat 10,00 mg 

Folinsyra 1,50 mg 

Kolin 50,00 mg 

Järn 136,00 mg 

Mangan 64,00 mg 

Zink 100,00 mg 

Koppar 16,00 mg 

Molybden 0,40 mg 

Kobolt 1,20 mg 

Jod 1,60 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 25.000,00 I.E.

Vitamin D3 2.000,00 I.E.

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600,00 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 136,00 mg 

Mangan 64,00 mg 

Zink 100,00 mg 

Koppar 16,00 mg 

Selen 0,36 mg 

Kobolt 1,20 mg 

Jod 1,60 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 15.000,00 I.E. 

Vitamin D3 1.200,00 I.E. 

Vitamin E 180,00 mg 

Vitamin C 35,00 mg 

Vitamin K3 2,00 mg 

Vitamin B1 2,00 mg 

Vitamin B2 3,00 mg 

Vitamin B6 1,00 mg 

Vitamin B12 20,00 mcg 

Biotin 360,00 mcg 

Nikotinsyra 20,00 mg 

Ca-pantothenat 12,00 mg 

Folinsyra 2,00 mg 

Kolin 60,00 mg 

Järn 60,00 mg 

Mangan 30,00 mg 

Zink 45,00 mg 

Koppar 8,00 mg 

Molybden 0,30 mg 

Kobolt 0,60 mg 

Jod 0,80 mg 

Kieselgur 188,00 mg

Analysgaranti

Råprotein 9,50 % 

Råfett 2,50 % 

Växttråd 7,90 % 

Råaska 7,00 % 

Kalcium 0,90 % 

Fosfor 0,35 % 

Natrium 0,78 % 

Magnesium 0,15 % 

Analysgaranti

Råprotein 9,80 % 

Råfett 3,00 % 

Växttråd 16,30 % 

Råaska 9,70 % 

Kalcium 1,20 % 

Fosfor 0,50 % 

Natrium 0,35 % 

Magnesium 0,25 %

Analysgaranti

Råprotein 9,60 % 

Råfett 3,00 % 

Växttråd 16,20 % 

Råaska 9,70 % 

Kalcium 1,30 % 

Fosfor 0,45 % 

Natrium 0,32 % 

Magnesium 0,25 % 

nalysgaranti

Råprotein 8,00 % 

Råfett 2,50 % 

Växttråd 9,50 % 

Råaska 6,00 % 

Kalcium 0,90 % 

Fosfor 0,35 % 

Natrium 0,30 % 

Magnesium 0,15 %

F-müsli Frucht müsli

Horse + pony Vollkorn pellets

Kombi pellets



12 13

EquiCrisp Balance, ett foder med högt innehåll av hydrotermiskt behandlat poppat och expanderat spannmål, är havrefri och proteinreducerad och ger en medelhög ener-
ginivå. 

Endast 1 kg EquiCrisp Balance förser en häst i normalt arbete med optimal näring för en god prestation. Genom att expandera och poppa spannmål, ökar man smältbarheten 
märkbart av stärkelse. Den rika nivån av struktur ger en längre tuggtid och ökar salivproduktionen hos hästen. Detta i sin tur stimulerar matsmältningen av fodret och 
därigenom ett optimalt upptag av näringen. Mariatistelolja och linfrö understödjer tarmfloran och morotschips ger ett naturligt tillskott av Beta-Carotin. De lättillgängliga 
vitaminerna och mineralerna, likväl som de omättade fetterna, fulländar balansen, allt skapat för din hästs hälsa. 

nyhet

Equi Crisp Balance skiljer sig från sin föregångare då det innehåller mindre pellets. Endast pellets innehållande vitaminer och mineraler är inblandade i nya Equi Crisp Balance. 
Halten av vitaminer, mineraler och spårämnen är optimerad. Det gör att en lägre volym kan utfodras och samtidigt tillgodoses hästens behov näringsämnen. För högsta möj-
liga upptagning av näringsämnen önskar man gärna en ökad tuggverksamhet. Detta stimuleras genom den tillsatta strukturen i nya Equi Crisp Balance. I den nya blandningen 
har vi utelämnat alla tillsatta smaker. Resultatet är en naturligt ren müsli för utvecklingen av prestationen hos din häst. 

Müsli, 20 kg säck

SpEcIal

Eggersmann 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.

Eggersmann 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 matsmält-
ningen 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.

Pellets, 25 kg säck

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.
Sammansättning: Riskorn 28,0 %, frukt (äppel) drav 23,0 %, Luserngrönmjöl 22,0 %, Sojabönor (expanderade) 
10,0 %, solroskärnor 3,1 %, melass av sockerrör 3,0 %, Kalciumkarbonat 2,5 %, natriumklorid 1,1 %, Ginko blad 
0,1 %, Kronärtkocka 0,1 %, Hagtorn blad 0,1 %, Mariatistel frö 0,1 %, Maskros 0,1 %

Foderanvisningar: EquiCrisp kan ersätta en del av den dagliga ransonen, efter behov. Används EquiCrisp som 
endaste kraftfoder rekommenderar vi 300 - 500g / 100kg kroppsvikt dagligen.
Sammansättning: majs (flingor) 22,5 %, Korn (flingor) 21,3 %, vetekli 12,0 %, Korn (expanderat) 10,6 %, Lusern 
torkat (hö) 6,3 %, majs (expanderat) 4,0 %, melass av sockerrör 3,9 %, Havreskalkli 3,4 %, mariatistelolja 3,0 %, 
Kalciumkarbonat 3,0 %, natriumklorid 2,1 %, frukt (äppel) drav 1,9 %, morötter (torkade) 1,6 %, Dikalciumfos-
fat 1,1 %, Linfrön 1,0 %, Korn 1,0 %, majs (krossad) 0,6 %, magnesiumoxid 0,2 %

SpEcIal

NYHET NYHET

Analysgaranti

Råprotein 11,0 % 

Råfett 8,4 % 

Växttråd 16,5 % 

Råaska 10,5 % 

Kalcium 1,3 % 

Fosfor 0,6 % 

Natrium 0,4 % 

Magnesium 0,3 % 

Stärkelse 6,0 % 

Socker 3,0 %

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 35.000 I.E. 

Vitamin D3 2.000 I.E. 

Vitamin E 500,0 mg 

Vitamin B1 20,0 mg 

Vitamin B2 20,0 mg 

Vitamin B6 20,0 mg 

Vitamin B12 50,0 mcg 

Biotin 650,0 mcg 

Kolin 500 mg 

Järn 350,0 mg 

Mangan 175,0 mg 

Zink 290,0 mg 

Koppar 50,0 mg 

Selen 0,9 mg 

Kobolt 5,0 mg 

Jod 6,5 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 25.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 170,00 mg 

Mangan 80,00 mg 

Zink 120,00 mg 

Koppar 20,00 mg 

Molybden 0,5 mg 

Kobolt 1,50 mg 

Jod 2,00 mg

Analysgaranti

Råprotein 9,20 % 

Råfett 5,70 % 

Växttråd 7,10 % 

Råaska 9,70 % 

Kalcium 1,45 % 

Fosfor 0,55 % 

Natrium 0,70 % 

Magnesium 0,24 %

60,0 g/kg smältbart protein
11,3 smältbar energi MJ/kg foder

80,0 g/kg smältbart protein
10,1 smältbar energi MJ/kg foder

Equicrisp BalancereVital cubes
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Betes-Tillskott är ett mineral- och spårelementrikt müslifoder för hästar som behöver ett proteinfat-
tigt men energirikt fodertillskott under betessäsongen.
Betet som är en naturlig grund i fodringen täcker det största behovet hos hästar i knappt till lätt ar-
bete, åtminstone under högvegetationstiden. under de torra månaderna eller vid högre belastning 
krävs ett energitillskott. Sällan räcker våra mestadels örtfattiga betesmarker till för att täcka behovet 
av mineraler och spårelement, vilka behövs för att hålla skelett, ledband och senor i form och immun-
försvaret intakt. Betes-Tillskott tillför de byggstenar som fattas, medvetet utan tillsats av vitaminer, 
eftersom de finns tillhanda i gräset i behovstäckande mängd (ß-karotin, vitamin A och E) eller bildas 
av hästen själv i soljus (Vitamin D). Med andelar av spannmål, fruktdrav, solroskärnor och johannes-
bröd, morötter och lusern bildar Betes-Tillskott en god uppvärdering av det näringsrika, men inte alltid 
behovstäckande betet.
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.
Sammansättning: majs (flingor) 30,0 %, frukt (äppel) drav 18,5 %, Korn (flingor) 18,1 %, majs (krossad) 
8,5 %, melass av sockerrör 6,1 %, Lusernhö (torkat) 5,9 %, mariatistelolja 2,0 %, solroskärnor 1,6 %, 
Dikalciumfosfat 1,1 %, Kalciumkarbonat 1,1 %, natriumklorid 0,9 %, magnesiumoxid 0,3 %

Müsli, 20 kg säck

En mycket strukturrik och dietiskt verksam blandning baserad på värdefulla energibärare, ett foder 
till alla hästar.
Genom intakta och naturliga växtfibrer understödjer Struktur Equichamp acceptansen och tuggverk-
samheten. De naturliga ingridienserna äppeldrav, örter, lusernhö, johannesbröd och morötter bidrar 
till en harmonisk tarmflora. Genom tillsatsen av aktivjästen Yea-Sacc® 1026 optimeras floran i blind- 
och tjocktarmen ytterligare. Därigenom förbättras upptagligheten av näringsämnena. Energibärarna, 
solroskärnor, majsflingor och Mariatistelolja är ett plus för ämnesomsättningen utan att belasta pro-
teinhushållet. Struktur Equichamp är en blandning värdefulla tillskott som med sina naturliga vitami-
ner, mineraler och omättade fettsyror bidrar till vitala hästar.
Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 200-400 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd re-
kommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder. OBS! utfodras till föl tidigast 2 månader efter 
avvänjning.
Sammansättning: frukt (äppel) drav 21,5 %, Korn (flingor) 15,3 %, majs (flingor) 13,8 %, melass av 
sockerrör 11,6 %, vetekli 9,5 %, majs (krossad) 7,2 %, Lusern torkat (hö) 4,1 %, mariatistelolja 4,1 %, 
Johannesbröd styckat 2,4 %, Kalciumkarbonat 2,0 %, natriumklorid 1,7 %, solroskärnor 1,6 %, moröt-
ter (torkade) 1,4 %, Dikalciumfosfat 1,2 %, magnesiumoxid 0,4 %, Luserngrönmjöl 0,2 %, Salvia 0,1 
%, Hasselnötsblad 0,1 %, Brännässelblad 0,1 %, Koriander 0,1 %, Mejram 0,1 %, Trädgårdsbönor 0,1 
%, Kamomill 0,1 %

Derma Vital Cubes är ett speciellt foder för hästar med hudproblem.
Många hästar av nordiska raser t.ex. Islandshästar, Tinker och Friserhästar reagerar med hudföränd-
ringar på höga mängder av kolhydrater eller speciellt på havre, havreskalkli eller andra havreproduk-
ter. 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.
Foderanvisning: ätt till medelhårt arbete: 200-400 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekom-
menderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
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 %, Trädgårds-
bönor 0,1 %, Mejram 0,1 %, Koriander 0,1 %, Brännässelblad 0,1 %, Hasselnötsblad 0,1 %, Salvia 0,1 
%, Kamomill 0,1 %

Pellets 5 mm Ø, 25 kg säck

60,00 g/kg smältbart protein
11,7 smältbar energi MJ/kg foder

55,0 g/kg smältbart protein
11,1 smältbar energi MJ/kg foder

55,0 g/kg smältbart protein
9,5 smältbar energi MJ/kg foder

SpEcIal

Sedan årtionden använder erfarna hästmänniskor och veterinärer Mash för att förebygga och be-
handla tarmsjukdomar.
Efter koliker, operationer, förstoppningar eller andra störningar i matsmältningsapparaten reglerar 
vår Mash tarmarnas funktion på ett naturligt sätt. Också efter hårdare ansträngningar, efter födsel 
eller vid dåligt väder gläder sig din häst åt en varm måltid. Profylaktiskt fodras Mash minst en gång i 
veckan, understödjande för tarmaktivitet och ämnesomsättning och ger dessutom en glänsande hår-
rem. Mash är också perfekt som mellanmål vid t.ex. distansritter.
Foderanvisning: Ersätt den normala kvällsgivan av kraftfoder med lika mängd Mash. Rörs ihop med 
varmt vatten och låt stå ca. 15 min. Fodras ljummet.
Sammansättning: vetekli 15,0 %, frukt (äppel) drav 15,0 %, Linfrön 15,0 %, majs (flingor) 11,0 %, Korn 
(flingor) 10,0 %, Svarthavre 9,0 %, Havre (flingor) 8,0 %, melass av sockerrör 5,0 %, Korn (expanderat) 
4,0 %, Kalciumkarbonat 2,4 %, Dikalciumfosfat 1,4 %, natriumklorid 1,3 %, magnesiumoxid 0,6 %, 
bryggeri sädeskorn 0,6 %, Öljäst 0,4 %, Trädgårdsbönor 0,1 %, Mejram 0,1 %, Koriander 0,1 %, Brän-
nässelblad 0,1 %, Hasselnötsblad 0,1 %, Salvia 0,1 %, Kamomill 0,1 %

Müsli, 15 kg säck

Det här unika fodret kombinerar egenskaperna från struktur – (grov-) och müslifoder i en välsma-
kande, mångsidigt användbar blandning.
Hydrotermiskt behandlad majs ger energi, hackelse av lusern och halm bidrar med struktur. Det op-
timala protein-energi-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 täv-
lingshästar.
Foderanvisning: Som fullfoder fodras ca. 1,5 kg / 100 kg kroppsvikt. Som tillskottsfoder 200-500 g per 
100 kg kroppsvikt.
Sammansättning: majs (flingor) 30,0 %, Lusernhö 25,0 %, Kornhalm 20,0 %, melass av sockerbetor 
15,0 %, ängshö 5,0 %, Dikalciumfosfat 0,72 %, Kalciumkarbonat 0,6 %, Vetefodermjöl 0,45 %, natri-
umklorid 0,35 %, vetekli 0,27 %, 0,15 %, Öljäst 0,14 %, magnesiumoxid 0,08 %

Müsli, 25 kg säck

79,0 g/kg smältbart protein
11,4 smältbar energi MJ/kg foder

68,0 g/kg smältbart protein
8,5 smältbar energi MJ/kg foder

Vital / Senior Müsli är en lättsmält, ytterst välsmakande blandning med proteiner av högsta kvalitet. 
Dessutom är den rik på A-, E- och B-vitaminer såsom på spårelementen Zink och Selen.
Vital / Senior Müsli utvecklades med tanke på äldre hästars speciella behov och underlättar på så vis 
den individuella åldersanpassade utfodringen. Även hästar som håller på att regenerera sig, t.ex. efter 
sjukdom, operation, uttröttning eller avmagring, når med Vital / Senior Müsli bästa förutsättning för 
en snabb rekonvalesens. Vital / Senior Müsli är också utmärkt som tillskott åt svårfodrade hästar och 
för hästar som går ute året runt.
Foderanvisning: Vila: 200 g per 100 kg kroppsvikt. Lätt till medelhårt arbete: 250-400 g per 100 kg 
kroppsvikt. Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 35,1 %, majs (flingor) 33,8 %, vetekli 7,9 %, Ärtor (flingor) 7,5 %, me-
lass av sockerrör 5,7 %, Lusern torkat (hö) 2,5 %, Johannesbröd styckat 2,2 %, Kalciumkarbonat 1,8 %, 
natriumklorid 1,4 %, Dikalciumfosfat 1,0 %, magnesiumoxid 0,2 %, Luserngrönmjöl 0,2 %, bryggeri 
sädeskorn 0,1 %, Öljäst 0,1 %

Müsli, 20 kg säck

Müsli, 20 kg säck

80,0 g/kg smältbart protein
11,0 smältbar energi MJ/kg foder

SpEcIal

MED YEA-SACC

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 37.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.700,00 I.E. 

Vitamin E 400,00 mg 

Vitamin C 100,00 mg 

Vitamin K3 5,00 mg 

Vitamin B1 12,00 mg 

Vitamin B2 13,00 mg 

Vitamin B6 11,00 mg 

Vitamin B12 50,00 mcg 

Biotin 830,00 mcg 

Nikotinsyra 50,00 mg 

Ca-pantothenat 36,00 mg 

Folinsyra 6,00 mg 

Kolin 300,00 mg 

Järn 170,00 mg 

Mangan 80,00 mg 

Zink 125,00 mg 

Koppar 20,00 mg 

Selen 0,40 mg 

Kobolt 1,80 mg 

Jod 2,40 mg 

Kieselgur 350,00 mg 

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 37.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.700,00 I.E. 

Vitamin E 800,00 mg 

Vitamin C 94,00 mg 

Vitamin K3 5,00 mg 

Vitamin B1 10,00 mg 

Vitamin B2 10,00 mg 

Vitamin B6 10,00 mg 

Vitamin B12 50,00 mcg 

Biotin 825,00 mcg 

Nikotinsyra 50,00 mg 

Ca-pantothenat 35,00 mg 

Folinsyra 5,50 mg 

Kolin 260,00 mg 

Järn 170,00 mg 

Mangan 80,00 mg 

Zink 125,00 mg 

Koppar 20,00 mg 

Selen 0,40 mg 

Kobolt 1,70 mg 

Jod 2,30 mg 

Kieselgur 400,00 mg 

saccharomyces cerevisiae 1026 (Yea-Sacc)
(CBS493.94) 2,00x10(9) KBE

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 15.600,00 I.E. 

Vitamin D3 1.250,00 I.E. 

Vitamin E 185,00 mg 

Vitamin C 38,00 mg 

Vitamin K3 2,00 mg 

Vitamin B1 2,00 mg 

Vitamin B2 3,00 mg 

Vitamin B6 1,00 mg 

Vitamin B12 19,00 mcg 

Biotin 375,00 mcg 

Nikotinsyra 19,00 mg 

Ca-pantothenat 13,00 mg 

Folinsyra 1,90 mg 

Kolin 63,00 mg 

Järn 300,00 mg 

Mangan 140,00 mg 

Zink 600,00 mg 

(varav Zinkchelat) 400,00 mg 

Koppar 35,00 mg 

Molybden 0,80 mg 

Kobolt 2,60 mg 

Jod 3,50 mg

Fodertillsatser per kilo

Järn 10,00 mg 

Mangan 5,00 mg 

Zink 240,00 mg 

Koppar 27,00 mg 

Selen 1,00 mg 

Kobolt 4,50 mg 

Jod 2,20 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 10.000,00 I.E. 

Vitamin D3 800,00 I.E. 

Vitamin E 120,00 mg 

Vitamin C 24,00 mg 

Vitamin K3 1,00 mg 

Vitamin B1 1,00 mg 

Vitamin B2 2,00 mg 

Vitamin B6 1,00 mg 

Vitamin B12 12,00 mcg 

Biotin 240,00 mcg 

Nikotinsyra 12,00 mg 

Ca-pantothenat 8,00 mg 

Folinsyra 1,20 mg 

Kolin 40,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 14.000,00 I.E. 

Vitamin D3 1100,00 I.E. 

Vitamin E 170,00 mg 

Vitamin C 30,00 mg 

Vitamin K3 2,50 mg 

Vitamin B1 10,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 5,00 mg 

Vitamin B12 20,00 mcg 

Biotin 320,00 mcg 

Nikotinsyra 13,00 mg 

Ca-pantothenat 7,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 130,00 mg 

Järn 100,00 mg 

Mangan 50,00 mg 

Zink 95,00 mg 

Koppar 14,00 mg 

Selen 0,40 mg 

Kobolt 0,60 mg 

Jod 1,30 mg

Analysgaranti

Råprotein 10,50 % 

Råfett 2,20 % 

Växttråd 4,70 % 

Råaska 7,50 % 

Kalcium 1,10 % 

Fosfor 0,50 % 

Natrium 0,60 % 

Magnesium 0,25 %

Analysgaranti

Råprotein 8,00 % 

Råfett 7,50 % 

Växttråd 9,20 % 

Råaska 9,50 % 

Kalcium 1,30 % 

Fosfor 0,55 % 

Natrium 0,65 % 

Magnesium 0,40 %

Analysgaranti

Råprotein 10,00 % 

Råfett 3,40 % 

Växttråd 13,50 % 

Råaska 9,50 % 

Kalcium 1,40 % 

Fosfor 0,48 % 

Natrium 0,40 % 

Magnesium 0,22 %

Analysgaranti

Råprotein 8,50 % 

Råfett 5,60 % 

Växttråd 8,00 % 

Råaska 6,20 % 

Kalcium 0,85 % 

Fosfor 0,45 % 

Natrium 0,35 % 

Magnesium 0,40 %

Analysgaranti

Råprotein 11,30 % 

Råfett 7,50 % 

Växttråd 8,20 % 

Råaska 9,00 % 

Kalcium 1,40 % 

Fosfor 0,70 % 

Natrium 0,50 % 

Magnesium 0,50 %

Analysgaranti

Råprotein 9,00 % 

Råfett 3,50 % 

Växttråd 20,00 % 

Råaska 7,00 % 

Kalcium 0,80 % 

Fosfor 0,40 % 

Natrium 0,30 % 

Magnesium 0,20 %

MED ZINKKELAT   

Weide Ergänzer

Struktur Equichamp

derma Vital cubes

mash

Struktur mix

Vital / Senior müsli
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I de första levnadsmånaderna läggs grunden för ett långt och sunt hästliv. 
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 mel-
lan 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.
Foderanvisning: Fölstart fodras från och med ca. 3 månaders ålder: 400-600 g per 100 kg kroppsvikt. 
Sammansättning: ångbehandlat extr. soja skrå 23,1 %, majs (krossad) 20,0 %, vetekli 19,7 %, Havre 
15,0 %, Korn 6,3 %, melass av sockerrör 5,8 %, frukt (äppel) drav 5,0 %, Kalciumkarbonat 1,8 %, Dikal-
ciumfosfat 1,1 %, natriumklorid 0,8 %, Lättmjölkspulver 0,5 %, magnesiumoxid 0,1 %

Pellets 5 mm Ø, 25 kg säck

140,0 g/kg smältbart protein
11,1 smältbar energi MJ/kg foder

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 essen-
tiella aminosyror. Vitaminer, mineraler och spårelement understödjer en stabil, parallell utveckling av 
skelett och muskulatur och sörjer för vitalitet och hälsa.
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.
Sammansättning: Havre 18,1 %, majs (krossad) 18,1 %, Korn 17,5 %, ångbehandlat extr. soja skrå  
15,0 %, vetekli 11,8 %, melass av sockerrör 7,8 %, frukt (äppel) drav 5,0 %, Kalciumkarbonat 2,5 %, Dikal-
ciumfosfat 1,0 %, natriumklorid 0,8 %, bryggeri sädeskorn 0,80 %, Öljäst 0,50 %, magnesiumoxid 0,2 % 

125,0 g/kg smältbart protein
10,9 smältbar energi MJ/kg foder

För att möjligst förebygga skador på skelett och ligament och för att nå en optimal utveckling, behöver 
unga hästar i tillväxt mineraler, spårelement och vitaminer avstämda för deras behov.
För stabilitet och funktion av skelettet har vi anpassat Calcium och Fosfor-halten i Osteomin i både 
mängd och förhållande till växande unghästar. För stabilisation av bindväv, optimering av skelettets 
hårdnadsprocess och för att understödja omsättningen av kolhydrater, proteiner och mineralämnen 
har spårelementen Koppar, Zink och Mangan, delvis i hög smältbar organisk kelatform, tillsats. Även 
de essentiella aminosyrorna Lysin och Metionin har tillsats för att säkerställa en jämn tillväxt.
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.
Sammansättning: Dikalciumfosfat 42,80 %, vetekli 20,00 %, Korn 13,80 %, Kalciumkarbonat 5,80 %, 
melass av sockerrör 5,10 %, natriumklorid 2,60 %, magnesiumoxid 1,70 %, bryggeri sädeskorn 1,50 %, 
mariatistelolja 1,00 %, Öljäst 1,00 %, L-Lysin monohydroklorid 0,70 %, DL-Metionin 0,30 %

Pellets 5 mm Ø, 8 kg hink, 25 kg säck

Vitaminerat fodertillskott 

Pellets 5 mm Ø, 25 kg säck

Avelshästar ställer höga krav på utfodringen; där räcker de vanliga blandningarna för ridhästar inte 
till.
Vår Avels-Müsli är speciellt utvecklad för hästar i avelsinsats och levererar alla nödvändiga närings-
ämnen i hög kvalitet och optimal sammansättning, med mer vitaminer, mineraler och spårelement, 
mera värdefulla proteiner och aminosyror, men med mindre växttråd. Tack vare det speciella receptet 
rekommenderas Avels-Müsli också till föl och åringar och uppfyller därmed alla krav som ställs på ett 
ekonomiskt men ändå ändamålsenligt och resultatgivande foder.
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.
Sammansättning: majs (flingor) 25,0 %, Svarthavre 18,8 %, ångbehandlat extr. soja skrå 15,4 %, Korn 
(flingor) 14,4 %, vetekli 10,8 %, melass av sockerrör 6,0 %, Ärtor (flingor) 3,1 %, Kalciumkarbonat  
2,3 %, natriumklorid 1,7 %, Dikalciumfosfat 1,0 %, mariatistelolja 0,8 %, magnesiumoxid 0,2 %

115,0 g/kg smältbart protein
11,2 smältbar energi MJ/kg foder

Müsli, 20 kg säck

Här hittar hästen som hellre äter pellets det kvalitativt jämlika alternativet till Avelsmüsli.
På samma vis försörjer Avelspellets era hingstar, ston, föl och åringar med alla näringsämnen som 
behövs för fruktbarhet, hälsa och uppväxt.
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.
Sammansättning: majs (krossad) 18,1 %, Havre 18,1 %, Korn 17,5 %, ångbehandlat extr. soja skrå  
15,0 %, vetekli 11,8 %, melass av sockerrör 7,8 %, frukt (äppel) drav 5,0 %, Kalciumkarbonat 2,5 %, 
Dikalciumfosfat 1,0 %, natriumklorid 0,8 %, bryggeri sädeskorn 0,8 %, Öljäst 0,5 %, magnesiumoxid 
0,2 %

120,0 g/kg smältbart protein
10,9 smältbar energi MJ/kg foder

Pellets 5 mm Ø, 25 kg säck

Beta-karotin, förstadiet från Vitamin A, har ett stort inflytande på avelshästars fruktbarhet.
Det höga innehållet av Beta-karotin, 4.000 mg, kombinerat med viktiga vitaminer, mineraler, spår-
element och aminosyror understödjer alla specifika fruktbarhetsfunktioner. Hos ston som skall be-
täckas säkrar / ökar rossekur gulkroppshormonens progesteronssyntes. Rossekur höjer också vitamin 
A-värdet i stomjölken, på så sätt stabiliseras fölets avföring fortare. Avelshingstars spermiekvalitet 
förbättras betydligt.
Foderanvisning: Ston 4 veckor före och efter betäckning 100 g (1 mått) dagligen; för bästa resultat 
fodras även Avelsmüsli eller -pellets. Hingstar 100 g dagligen genom hela betäckningssäsongen.
Sammansättning: vetekli 35,7 %, ångbehandlat extr. soja skrå 17,0 %, Korn 14,5 %, majs (krossad)  
7,0 %, melass av sockerrör 7,0 %, Kalciumkarbonat 4,2 %, L-Lysin monohydroklorid 2,7 %, bryggeri 
sädeskorn 1,5 %, Öljäst 1,0 %, natriumklorid 0,9 %, DL-Metionin 0,8 %, magnesiumoxid 0,4 %

Vitaminerat fodertillskott 

Pellets 5 mm Ø, 4 kg hink

aVElSFodEr aVElSFodEr

Fodertillsatser per kilo  

Vitamin A 25.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600,00 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 136,00 mg 

Mangan 64,00 mg 

Zink 100,00 mg 

Koppar 16,00 mg 

Selen 0,35 mg 

Kobolt 1,20 mg 

Jod 1,60 mg 

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 25.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600,00 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 136,00 mg 

Mangan 60,00 mg 

Zink 100,00 mg 

Koppar 16,00 mg 

Selen 0,40 mg 

Kobolt 1,20 mg 

Jod 1,60 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 600.000,00 I.E. 

Vitamin D3 45.000,00 I.E. 

Vitamin E 2.000,00 mg 

Vitamin C 1.800,00 mg 

Vitamin K3 100,00 mg 

Vitamin B1 200,00 mg 

Vitamin B2 200,00 mg 

Vitamin B6 200,00 mg 

Vitamin B12 1.000,00 mcg 

Biotin 6.500,00 mcg 

Nikotinsyra 500,00 mg 

Ca-pantothenat 400,00 mg 

Folinsyra 75,00 mg 

Kolin 500,00 mg 

Järn 1.250,00 mg 

Mangan 1.000,00 mg 

(varav 
Manganchelat) 400,00 mg 

Zink 1.350,00 mg 

(varav Zinkchelat) 360,00 mg 

Koppar 525,00 mg 

(varav Kopparchelat) 320,00 mg 

Selen 10,00 mg 

Kobolt 11,05 mg 

Jod 10,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 25.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600,00 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 160,00 mg 

Mangan 75,00 mg 

Zink 115,00 mg 

Koppar 20,00 mg 

Selen 0,45 mg 

Kobolt 1,40 mg 

Jod 1,90 mg 

Kieselgur 500,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 25.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600,00 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 136,00 mg 

Mangan 64,00 mg 

Zink 100,00 mg 

Koppar 16,00 mg 

Selen 0,40 mg 

Kobolt 1,20 mg 

Jod 1,60 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 100.000,00 I.E. 

Vitamin D3 8.000,00 I.E. 

Vitamin E 5.500,00 mg 

Vitamin C 240,00 mg 

Vitamin K3 12,00 mg 

Vitamin B1 12,00 mg 

Vitamin B2 16,00 mg 

Vitamin B6 8,00 mg 

Vitamin B12 120,00 mcg 

Biotin 2.400,00 mcg 

Nikotinsyra 120,00 mg 

Ca-pantothenat 80,00 mg 

Folinsyra 12,00 mg 

Kolin 2.000,00 mg 

Järn 570,00 mg 

Mangan 270,00 mg 

Zink 420,00 mg 

Koppar 65,00 mg 

Molybden 1,50 mg 

Kobolt 5,00 mg 

Jod 6,50 mg 

Beta-karotin 4.000,00 mg

Analysgaranti

Råprotein 18,00 % 

Råfett 2,80 % 

Växttråd 7,00 % 

Råaska 9,00 % 

Kalcium 1,20 % 

Fosfor 0,70 % 

Natrium 0,30 % 

Magnesium 0,30 %

Analysgaranti

Råprotein 15,00 % 

Råfett 3,60 % 

Växttråd 7,00 % 

Råaska 9,00 % 

Kalcium 1,20 % 

Fosfor 0,60 % 

Natrium 0,30 % 

Magnesium 0,30 %

Analysgaranti

Kalcium 12,00 % 

Fosfor 8,00 % 

Natrium 1,00 % 

Magnesium 1,00 % 

Lysin 0,80 % 

Methionin 0,40 %

Analysgaranti

Råprotein 15,00 % 

Råfett 3,20 % 

Växttråd 5,50 % 

Råaska 9,00 % 

Kalcium 1,20 % 

Fosfor 0,60 % 

Natrium 0,65 % 

Magnesium 0,25 %

Analysgaranti

Råprotein 15,00 % 

Råfett 3,50 % 

Växttråd 7,00 % 

Råaska 9,00 % 

Kalcium 1,30 % 

Fosfor 0,60 % 

Natrium 0,30 % 

Magnesium 0,30 %

Analysgaranti

Råprotein 19,30 % 

Råfett 2,60 % 

Växttråd 6,50 % 

Råaska 14,50 % 

Kalcium 1,80 % 

Fosfor 0,60 % 

Natrium 0,35 % 

Magnesium 0,50 %

MED LÄTT SMÄLTBARA KELATER

Fohlenstarter pellets

jährling pellets

osteomin

Zucht müsli

Zucht pellets

rosse Kur
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Smakligt, absolut lättsmält och välbalanserad i sammansättningen. 
Det ideala fodret för hästar som arbetas intensivt och målmedvetet, även för hästar som lätt blir stres-
sade.
utan havre, men med hydrotermiskt behandlat korn och majs av hög kvalitet ställer High Energy Müsli 
mycket lättsmält energi och viktiga aminosyror till förfogande åt din sporthäst. Vegetabiliska oljor 
bildar ytterligare en energireserv utan att belasta hästen med höga proteinvärden. Vitamin-, mine-
ral- och spårelementtillskottet är speciellt anpassat till sporthästars höga näringsbehov. Ytterligare 
fodertillskott är överflödiga.
Foderanvisning: Medelhårt till hårt arbete: 250-500 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd re-
kommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: Korn (flingor) 35,6 %, majs (flingor) 26,4 %, ångbehandlat extr. soja skrå 8,7 %, 
melass av sockerrör 5,7 %, mariatistelolja 5,1 %, majs (expanderat) 5,0 %, Ärtor (flingor) 4,4 %, vetekli 
4,1 %, Kalciumkarbonat 2,0 %, Dikalciumfosfat 1,0 %, natriumklorid 0,6 %, Luserngrönmjöl 0,4 %, 
magnesiumoxid 0,2 %, Öljäst 0,1 %, bryggeri sädeskorn 0,1 %

Müsli, 20 kg säck

95,0 g/kg smältbart protein
13,5 smältbar energi MJ/kg foder

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 un-
derstödja uppbyggandet av muskulatur. 
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.
Sammansättning: Korn 40,0 %, vetekli 22,5 %, Luserngrönmjöl 14,0 %, melass av sockerrör 6,9 %, frukt 
(äppel) drav 6,0 %, ångbehandlat extr. soja skrå 4,8 %, Kalciumkarbonat 1,9 %, natriumklorid 1,8 %,  
mariatistelolja 0,6 %, magnesiumoxid 0,6 %

Vår ekologiska linje kallas inte bara ekologisk, den är verkligen ekologisk. Allt råvaruinnehåll 

kommer från kontrollerade ekologiska odlingar och är fullständigt certifierade för använd-

ning i ekologiska foder, eftersom de är odlade utan användning av syntetisk gödning eller 

besprutning. 

För att titeln ”Bio” ska få användas, måste våra produkter årligen bli certifierade enligt den 

Europeiska standarden Eu EWG 2092/91. Denna Eu-certifiering är den samma som KRAV 

har, (Ekologisk symbol) en redan välkänd märkning på livsmedel. 

Från råvaruinnehåll till fodret i säcken, du kan vara absolut säker med oss – om det står ”Bio” 

på utsidan, är det ”Bio” på insidan!

Vi ger dig gärna information angående användningen av våra Bio produkter. Vänligen kon-

takta oss på telefon Tyskland +49 5751 1793 32 eller Sverige, JOY.HIPPO 0707-56 33 58. 

90,0 g/kg smältbart protein
11,0 smältbar energi MJ/kg foder

Pellets 5 mm Ø, 25 kg säck

Den som föredrar den klassiska havre/hö ransonen finner i vår Bio Mineral en naturlig komplettering.
Bio Mineral innehåller alla viktiga vitaminer, mineraler och spårelement, i de optimalt avstämda 
mängder som hästen behöver för bästa välbefinnade och prestationsförmåga.
Foderanvisning: Föl, mindre hästar och ponnies: 60 g dagl.
Rid-, kapplöpnings- och tävlingshästar: 150 g dagl.
Avelshingstar, dräktiga och digivande ston: 200 g dagl.
Sammansättning: vetekli** 30,6 %, Kalciumkarbonat 28,9 %, Dikalciumfosfat 14,6 %, Luserngrön-
mjöl** 6,9 %, natriumklorid 6,9 %, melass av sockerrör 5,0 %, magnesiumoxid 2,5 %. 
**från ekologisk odling

Pellets, 8 kg säck

Så naturnära som möjligt, då alla råvaror kommer från kontrollerat, biologiskt jordbruk där de odlas 
utan användning av konstgödning och sprutmedel.
Bio Herbs med hydrotermiskt behandlade korn- och majsflingor i ekologisk kvalitet är ett näringsrikt 
kompletteringsfoder utan havre med örtformel. Fodret är proteinreducerat, med måttlig energihalt 
och lämpar sig därför åt alla lätt till medelhårt arbetande hästar och ponnies. Örterna i Bio Herbs 
understödjer ämnesomsättningen, lugnar andvägarna och har en positiv verkan på matsmältnings-
apparaten. Också nervösa och dåligt ätande hästar finner i Bio Herbs det riktiga valet. Till skillnad 
från traditionella örtmüslis tillåts inte aromer eller eteriska oljor i ekologiskt foder. Först vid medvetet 
luktande utvecklar Bio No. 1 Herbs sin fina, naturliga arom.
Foderanvisning: Bio Herbs är sammansatt som kompletteringsfoder till havre och hö/bete, men kan 
även användas som enda kraftfoder till hästar som utfodras havrefritt. Lätt till medlhårt arbete: 300-
600 g per 100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mine-
ralfoder.  
Sammansättning: Korn (flingor)** 45,0 %, majs (flingor)** 36,6 %, ängshö** 6,3 %, solroskärnor**  
3,1 %, vetekli** 1,6 %, morötter (torkade)** 1,6 %, Kalciumkarbonat 1,6 %, mariatistelolja 1,0 %, 
Dikalciumfosfat 0,8 %, natriumklorid 0,4 %, Luserngrönmjöl** 0,4 %, melass av sockerrör 0,3 %, per-
silja** 0,3 %, Gullris** 0,1 %, Rosmarin** 0,1 %, Rödklöver** 0,1 %, Maskros** 0,1 %, Citronmeliss** 
0,1 %, Brännässelblad** 0,1 %, Salvia** 0,1 %, Pepparmynta** 0,1 %, magnesiumoxid 0,1 %. 
**från ekologisk odling

66,00 g/kg smältbart protein
11,9 smältbar energi MJ/kg foder

Müsli, 20 kg säck

Så naturnära som möjligt, då alla råvaror kommer från kontrollerat, ekologiskt jordbruk där de odlas 
utan användning av konstgödning och sprutmedel.
Bio Cereal är ett fullvärdigt, näringsrikt kompletteringsfoder på biologisk basis utan havre och kän-
netecknas av bästa spannmålskvalitet och en måttlig energihalt. Bio Cereal försörjer din häst eller 
ponny i lätt till medelhårt arbete med alla viktiga näringsämnen utan att belasta hästen med höga 
proteinvärden. Ekologiskt hö ger fodret struktur och främjar så tuggaktiviteten, eko-solroskärnor och 
eko-olja ger lätt åtkomlig energi och sörjer för en glänsande hårrem och understödjer tarmfloran.
Foderanvisning: Bio Cereal är sammansatt som kompletteringsfoder till havre och hö/bete, men kan även 
användas enda kraftfoder till hästar som utfodras havrefritt. Lätt till medelhårt arbete: 300-600 g per 100 
kg kroppsvikt. Vid mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.  
Sammansättning: Korn (flingor)** 46,4 %, majs (flingor)** 37,8 %, ängshö** 6,3 %, solroskärnor**  
3,1 %, vetekli** 1,6 %, Kalciumkarbonat 1,6 %, mariatistelolja 1,0 %, Dikalciumfosfat 0,8 %, natrium-
klorid 0,4 %, Luserngrönmjöl** 0,4 %, melass av sockerrör 0,3 %, magnesiumoxid** 0,1 %. 
**från ekologisk odling

67,0 g/kg smältbart protein
12,0 smältbar energi MJ/kg foder

FuLLT VITAMINERAD, MED MINERALÄMNEN
 OCH SPåRELEMENT, EKOLOGISKT.

MED STRuKTuR, VÄLBALANSERAD, EKOLOGISKT.

MED ÖRTER, MED STRuKTuR, EKOLOGISKT.

prEStatIon BIo FodEr

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 35.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 1000,00 mg 

Vitamin C 100,00 mg 

Vitamin K3 5,00 mg 

Vitamin B1 20,00 mg 

Vitamin B2 20,00 mg 

Vitamin B6 20,00 mg 

Vitamin B12 50,00 mcg 

Biotin 650,00 mcg 

Nikotinsyra 50,00 mg 

Ca-pantothenat 40,00 mg 

Folinsyra 7,50 mg 

Kolin 500,00 mg 

Järn 145,00 mg 

Mangan 70,00 mg 

Zink 115,00 mg 

Koppar 20,00 mg 

Molybden 0,30 mg 

Kobolt 1,90 mg 

Jod 2,50 mg 

Kieselgur 125,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 25.000,00 I.E. 

Vitamin D3 2.000,00 I.E. 

Vitamin E 300,00 mg 

Vitamin C 60,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 3,00 mg 

Vitamin B2 4,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 30,00 mcg 

Biotin 600,00 mcg 

Nikotinsyra 30,00 mg 

Ca-pantothenat 20,00 mg 

Folinsyra 3,00 mg 

Kolin 100,00 mg 

Järn 125,00 mg 

Mangan 60,00 mg 

Zink 100,00 mg 

Koppar 16,00 mg 

Selen 0,30 mg 

Kobolt 1,20 mg 

Jod 1,60 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 20.000,00 I.E. 

Vitamin D3 1.600,00 I.E. 

Vitamin E 240,00 mg 

Vitamin C 48,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 4,00 mg 

Vitamin B2 3,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 25,00 mcg 

Biotin 470,00 mcg 

Nikotinsyra 25,00 mg 

Ca-pantothenat 17,00 mg 

Folinsyra 2,50 mg 

Kolin 80,00 mg 

Järn 115,00 mg 

Mangan 65,00 mg 

Zink 85,00 mg 

Koppar 13,00 mg 

Selen 0,33 mg 

Kobolt 0,70 mg 

Jod 1,60 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 20.000,00 I.E. 

Vitamin D3 1.600,00 I.E. 

Vitamin E 240,00 mg 

Vitamin C 48,00 mg 

Vitamin K3 3,00 mg 

Vitamin B1 4,00 mg 

Vitamin B2 3,00 mg 

Vitamin B6 2,00 mg 

Vitamin B12 25,00 mcg 

Biotin 470,00 mcg 

Nikotinsyra 25,00 mg 

Ca-pantothenat 17,00 mg 

Folinsyra 2,50 mg 

Kolin 80,00 mg 

Järn 115,00 mg 

Mangan 65,00 mg 

Zink 85,00 mg 

Koppar 13,00 mg 

Selen 0,33 mg 

Kobolt 0,70 mg 

Jod 1,60 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 375.000,00 I.E. 

Vitamin D3 30.000,00 I.E. 

Vitamin E 4.500,00 mg 

Vitamin C 875,00 mg 

Vitamin K3 50,00 mg 

Vitamin B1 59,00 mg 

Vitamin B2 59,00 mg 

Vitamin B6 29,00 mg 

Vitamin B12 445,00 mcg 

Biotin 8.749,00 mcg 

Nikotinsyra 450,00 mg 

Ca-pantothenat 309,00 mg 

Folinsyra 45,00 mg 

Kolin 1.500,00 mg 

Järn 2.175,00 mg 

Mangan 1.238,00 mg 

Zink 1.547,00 mg 

Koppar 232,00 mg 

Selen 6,09 mg 

Kobolt 12,20 mg 

Jod 30,50 mg

Analysgaranti

Råprotein 12,50 % 

Råfett 7,20 % 

Växttråd 3,80 % 

Råaska 6,50 % 

Kalcium 1,10 % 

Fosfor 0,50 % 

Natrium 0,25 % 

Magnesium 0,25 %

Analysgaranti

Råprotein 12,00 % 

Råfett 3,00 % 

Växttråd 9,50 % 

Råaska 9,50 % 

Kalcium 1,20 % 

Fosfor 0,50 % 

Natrium 0,70 % 

Magnesium 0,50 %

Analysgaranti

Råprotein 10,20 % 

Råfett 4,20 % 

Växttråd 4,10 % 

Råaska 4,70 % 

Kalcium 0,90 % 

Fosfor 0,45 % 

Natrium 0,20 % 

Magnesium 0,20 %

Analysgaranti

Råprotein 10,20 % 

Råfett 4,20 % 

Växttråd 4,10 % 

Råaska 4,70 % 

Kalcium 0,90 % 

Fosfor 0,45 % 

Natrium 0,20 % 

Magnesium 0,20 %

Analysgaranti

Kalcium 12,00 % 

Fosfor 2,70 % 

Natrium 2,00 % 

Magnesium 1,20 %

= Eu EWG 2092/91
DE-006-Eko-kontrollmyndighet
(Foder)

(Livsmedel)

Ekologiskt hästfoder (Bio) – vad innebär egentligen detta?

High Energy müsli

Energie pellets

no. 1 mineral

Bio no. 1 Herbs

Bio no. 1 cerealMüsli, 20 kg säck

Fodermedel från ekologisk odling, DE-006-Eko-kontrollmyndighet, 
99 % av torrmassan jordbrukligt ursprung från ekologisk odling, 0 % av torrmassan från markomställning till ekologisk odling, 96 % av torrmassan fodermedel från jordbrukligt ursprung

Fodermedel från ekologisk odling, DE-006-Eko-kontrollmyndighet, 
99 % av torrmassan jordbrukligt ursprung från ekologisk odling, 0 % av torrmassan från markomställning till ekologisk odling, 96 % av torrmassan fodermedel från jordbrukligt ursprung

Fodermedel enligt VO(EWG) Nr. 2092/91 tillåtet för ekologiskt lantbruk. 
DE-006-Eko-kontrollmyndighet. 88 % av torrmassan jordbrukligt ursprung från ekologisk odling, 0 % av torrmassan från markomställning till ekologisk odling, 40 % av torrmassan fodermedel från jordbrukligt ursprung
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I uSA har majs ungefär samma betydelse som havre för oss när det gäller utfodring av hästar – och inte utan anledning.
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

Mineraler, spårelement och de s k. fettlösliga vi-

taminerna A, D och E måste vara tillgängliga för 

hästen varje dag i tillräcklig mängd, för i motsatts 

till B vitaminer och C vitamin som är vattenlösliga, 

kan inte dessa produceras av hästen själv.

Mineralfoder hör till de tillskott som är speciellt an-

passade till att komplettera den dagliga ransonen 

av hö, hösilage och spannmål. 

För att tillgodose det naturliga behovet för djuret, 

bör man ge mineralfoder, och utfodra exakt enligt 

den rekommenderade mängden.

När man fodrar med färdigfoder som t e x müsli, 

ska man kontrollera om dessa innehåller tillräckligt 

med mineraler, vitaminer och spårelement för att 

täcka det dagliga behovet för hästen. Skulle detta 

inte vara fallet, är det nödvändigt att lägga till ett 

mineralfoder i små mängder till fodret. Se därför 

alltid till att müsli eller pellets utfodras enligt de 

rekommenderade utfodringsmängderna.

Nästan alla våra müsli och pellets produkter in-

nehåller erforderlig daglig mängd mineraler, 

vitaminer och spårelement när man, beroende på 

produkt, fodrar 200-400 gram per 100kg kropps-

vikt. I och med det är ett tillskott av mineralfoder 

inte nödvändigt.

Se även till att varje häst (med undantag av föl och 

åringar) oavsett ålder, arbetsgrad eller avel har fri 

tillgång på saltsten för att täcka behovet av nat-

riumklorid.

På följande sidor finner du information om vårt 

omfattande sortiment av mineralfoder. Vi hjälper 

dig gärna att välja rätt sorts produkt för din häst.

Flingor, 15 kg säck

Fördelarna med korn i hästutfodringen är sedan länge erkänt, framför allt i Orienten. 
Jämfört med havre talar framför allt det högre energiinnehållet för korn. För att erhålla dessa fördelar har vi behandlat kornet hydroter-
miskt. 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.

Flingor, 15 kg säck

Av alla spannmålssorter i Europa föredras havre när det gäller hästutfodring.
Det är också med rätta, havre har flera fördelar gentemot andra spannmålssorter. Havre innehåller en relativt hög mängd med omättade 
fettsyror och slemämnen och på grund av sin förmånliga växttrådshalt tuggas den väl.

Flingor, 15 kg säck

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 närings-
ämnena.
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.

1 l flaska, 4,5 l dunk

59,0 g/kg smältbart protein
13,8 smältbar energi MJ/kg foder

83,0 g/kg smältbart protein
12,8 smältbar energi MJ/kg foder

88,0 g/kg smältbart protein
11,5 smältbar energi MJ/kg foder

naturlig tistelolja, kallpressed

EnSKIlda FodErSortEr    

maisflocken

gersteflocken

Walzhafer

mariendistel Öl (olja)

mineraler, vitaminer och spårelement – 
   viktiga delar av den dagliga ransonen.
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Betydelsen av en tillräcklig försörjning med vitaminer, mineraler och spårelement för en stabil hälsa, 
tillväxt och prestationsförmåga kan inte skattas högt nog.
Får din häst verkligen allt vad den behöver? Horse Vital Plus är vårt välsmakande, högt doserade vita-
min- och mineralfoder för alla sorters hästar. Vi tänker inte bara på sporthästar, utan också på avels-
hingstar och dräktiga och digivande avelsston som huvudsakligen fodras med havre och grovfoder. 
Horse Vital Plus ger från A som i A-vitaminer till Z som i Zink – allt vad din häst behöver för att hållas 
sund och prestationsvillig.
Foderanvisning: 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 (1 mått = 100 g). 
Sammansättning: vetekli 31,1 %, Kalciumkarbonat 24,0 %, Dikalciumfosfat 14,4 %, Luserngrönmjöl 
7,5 %, natriumklorid 5,4 %, melass av sockerrör 5,0 %, magnesiumoxid 3,4 %, bryggeri sädeskorn  
0,8 %, Öljäst 0,5 %

 Pellets 5 mm Ø, 4 och 10 kg hink, 25 kg säck, 5 kg refill

Vitaminerat mineralfoder

Hästens behov av vitaminer, mineraler och spårelement kan ofta inte täckas genom den vanliga 
grundutfodringen.
Vitaminer spelar en viktig roll i många ämnesomsättningsprocesser. Mineraler bidrar till en stark ben-
stomme och spåremelent reglerar flera funktioner i organismen. Golden Mineral är det optimal vita-
minerade mineralfodret med örtformel för alla fritidshästar och ponnies, i lätt till normalt arbete, som 
huvudsakligen fodras med spannmål och grovfoder. Golden Mineral sluter alla möjliga försörjnings-
luckor från A som i A-vitaminer till Z som i zink och ger dessutom örternas sunda kraft i ransonen.
Foderanvisning: föl, ponnies och mindre hästar: 70 g dagligen, tävlings-, kapplöpnings-, och ridhästar: 
150 g dagligen, avelshingstar och –ston 100-200 g dagligen (1 mått = 100 g)
Sammansättning: vetekli 32,5 %, Kalciumkarbonat 18,9 %, Dikalciumfosfat 14,1 %, magnesiumoxid 
8,8 %, Luserngrönmjöl 7,5 %, natriumklorid 5,5 %, melass av sockerrör 5,0 %, Mejram 0,4 %, Koriander 
0,4 %, Brännässelblad 0,4 %, Hasselnötsblad 0,4 %, Salvia 0,4 %, Kamomill 0,4 %, Trädgårdsbönor 
0,4 %

 Pellets 5 mm Ø, 8 kg hink, 25 kg säck, 4 kg refill

Vitaminerat mineralfoder

Mer praktiskt än så här kan det inte bli! 
Med Mineral Bricks erhåller hästar i lösdrift eller på sommarbete precis de mineraler, spårelement 
och vitaminer de behöver i form av extra lätt doserbara Bricks. En väl uppvägd sammansättning och 
enkelt att handskas med; en viktig komplettering till den dagliga ransonen, så som häst och ryttare 
önskar sig.
Foderanvisning: mindre hästar och ponnies 50 g dagligen (ca. 3 Bricks), större hästar 100 g dagligen 
(ca. 6 Bricks)
Sammansättning: vetekli 50,0 %, Kalciumkarbonat 11,0 %, majs (krossad) 9,5 %, Dikalciumfosfat  
7,7 %, melass av sockerrör 7,0 %, natriumklorid 5,4 %, magnesiumoxid 3,3 %

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

Vitaminerat mineralfoder

En Mineral Slicksten ger din häst fri tillgång till de viktigaste mineralerna och spårelementen, så att 
den själv kan täcka sitt basbehov.
Så uppstår inget bristtillstånd vid kortfristigt högre behov eller vid oregelbunden försörjning. En slick-
sten borde alltid finnas åtkomlig, inte bara under den varma årstiden!

Hållare
Finns passande till 2 kilos sten.

Mineralfoder

Sten, 2 kg och 5 kg

Ett friskt, mintigt alternativ till den normala slickstenen. 
Ett sunt näringstillskott av de mineraler, spårelement och salter som inte finns i tillräcklig mängd i 
grovfodret eller på betet.

Mineralfoder

Sten, 2 kg

Som uppföljning på vårt mineralfoder Osteomin speciellt avsett för föl och unghästar, erbjuder vi nu 
även Osteomin som praktisk slickmassa.
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 syn-
teser bl a från solens strålar. Avsaknaden av tillsatta vitaminer i Osteomin slickmassa utesluter därför 
exempelvis ett överskott på Vitamin D.
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 %

Mineralfoder

Hink, 20 kg

mInEralFodEr mInEralFodEr

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 700.000,00 I.E. 

Vitamin D3 40.000,00 I.E. 

Vitamin E 6.000,00 mg 

Vitamin C 2.000,00 mg 

Vitamin K3 100,00 mg 

Vitamin B1 400,00 mg 

Vitamin B2 400,00 mg 

Vitamin B6 400,00 mg 

Vitamin B12 1.000,00 mcg 

Biotin 13.000,00 mcg 

Nikotinsyra 1.000,00 mg 

Ca-pantothenat 800,00 mg 

Folinsyra 150,00 mg 

Kolin 10.000,00 mg 

Järn 2.000,00 mg 

Mangan 1.000,00 mg 

Zink 1.700,00 mg 

Koppar 275,00 mg 

Molybden 4,00 mg 

Kobolt 30,00 mg 

Jod 40,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 350.000,00 I.E. 

Vitamin D3 20.000,00 I.E. 

Vitamin E 3.000,00 mg 

Vitamin C 1.000,00 mg 

Vitamin K3 50,00 mg 

Vitamin B1 200,00 mg 

Vitamin B2 200,00 mg 

Vitamin B6 200,00 mg 

Vitamin B12 500,00 mcg 

Biotin 6.500,00 mcg 

Nikotinsyra 500,00 mg 

Ca-pantothenat 400,00 mg 

Folinsyra 75,00 mg 

Kolin 5.000,00 mg 

Järn 1.000,00 mg 

Mangan 500,00 mg 

Zink 850,00 mg 

Koppar 135,00 mg 

Molybden 2,00 mg 

Kobolt 15,00 mg 

Jod 20,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 200.000,00 I.E. 

Vitamin D3 20.000,00 I.E. 

Vitamin E 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 

Biotin 5.000,00 mcg 

Nikotinsyra 500,00 mg 

Ca-pantothenat 250,00 mg 

Folinsyra 20,00 mg 

Kolin 2.500,00 mg 

Järn 180,00 mg 

Mangan 850,00 mg 

Zink 2.470,00 mg 

Koppar 345,00 mg 

Selen 4,00 mg 

Kobolt 20,00 mg 

Jod 30,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Järn 1.250,00 mg 

Mangan 1.000,00 mg 

Zink 1.350,00 mg 

Koppar 525,00 mg 

Selen 10,00 mg 

Kobolt 10,00 mg 

Jod 20,00 mg 

Lysin 8,0 g 

Methionin 4,0 g

Fodertillsatser per kilo

Järn 1.500 mg 

Mangan 190 mg 

Zink 290 mg 

Koppar 280 mg 

Selen 10 mg 

Kobolt 50 mg 

Jod 150 mg

Fodertillsatser per kilo

Järn 1200,00 mg 

Mangan 1250,00 mg 

Zink 1400,00 mg 

Koppar 1100,00 mg 

Selen 15,00 mg 

Kobolt 110,00 mg 

Jod 170,00 mg

Analysgaranti

Kalcium 12,00 % 

Fosfor 3,00 % 

Natrium 2,00 % 

Magnesium 2,00 %

Analysgaranti

Kalcium 10,00 % 

Fosfor 3,00 % 

Natrium 2,00 % 

Magnesium 4,80 %

Analysgaranti

Råprotein 8,00 % 

Råfett 2,50 % 

Växttråd 7,50 % 

Råaska 36,00 % 

Kalcium 7,00 % 

Fosfor 2,00 % 

Natrium 2,00 % 

Magnesium 2,00 %

Analysgaranti

Kalcium 12,00 % 

Fosfor 8,00 % 

Natrium 7,00 % 

Magnesium 2,00 %

Analysgaranti

Natrium 38,00 % 

Magnesium 0,50 % 

Analysgaranti

Kalcium 0,50 % 

Fosfor 0,50 % 

Natrium 38,00 %

NYHETHorse Vital plus

golden mineral

mineral Bricks

mineral leckstein

minz leckstein

osteomin leckmasse
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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 rekommende-
ras därför åt tävlingshästar vid intensiva träningsperioder. 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.
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.
Sammansättning: Sojabönor (expanderade) 90,0 %, frukt (äppel) drav 7,0 %, DL-Metionin 0,6 %, mag-
nesiumoxid 0,4 %, L-Lysin-Hydroklorid 0,1 %

 Pulver, 6 kg hink, 20 kg säck

Koncentrat

För stabilisering av högsta uthållighetsprestation och till förkortning av återhämtningsfas.
Hos högpresterande hästar sörjer L-Carnitin för en snabb utjämning av energiunderskott och hål-
ler så prestationsförmågan uppe. L-Carnitin höjer kroppens energiförbrukning av fett i cellerna och 
ökar så uthållighet, förebygger muskeltrötthet och förkortar, i kombination med Vitamin E och Selen, 
regenerationstiden efter krävande prestation. Förbättar och säkrar spermakvaliteten hos hingstar i 
avelsinsats.
Foderanvisning: I träningsfaser: 1 mått dagligen, Vid prestationsfaser: 2 mått dagligen, Hingstar under 
betäckningssäsong: 1 mått dagligen
Sammansättning: dextros 50,0 %, Lättmjölkspulver 14,6 %

Pulver, 3 kg hink

Mineralkoncentrat

Vid höga prestationer och framför allt under den varma årstiden flyter svetten hos både häst och ryt-
tare.
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 förlus-
ten 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: mindre hästar: 50 g / dagl. (½ mått), större hästar: 100 g / dagl. (1 mått).
Sammansättning: vetekli 40,8 %, natriumklorid 17,1 %, Korn 13,5 %, melass av sockerrör 7,3 %, Ka-
liumklorid 5,4 %, vetemannagrynskli 3,7 %, Magnesiumacetat 3,2 %, natrium-bi-karbonat 2,0 %, 
Kalciumkarbonat 0,7 %

Pellets 5 mm Ø, 4 kg hink

Dietfoder, motverkande av elektrolyt-
förlust vid kraftig svettning 

Brist på det viktiga mineralämnet Magnesium kan visa sig i form av nervositet, dålig uthållighet och 
allmänt minskad prestationsförmåga.
„Magnesium Mix“ utjämnar deficiten, sörjer för mer lugn och kan på så sätt också ha ett positivt infly-
tande på hästens beteende. „Magnesium Mix“ är uppbyggt på Magnesium laktat, vilket garanterar en 
högre smältbarhet. Verkan understöttas av Vitamin B12 och aminosyran Tryptofan.
Foderanvisning: föl och ponnies: 10 g / dagl. (½ mått), mindre hästar: 20 g / dagl. (1 mått), större 
hästar: 30 g /dagl. (1½ mått).
Sammansättning: Magnesiumkarbonat 69,0 %, Magnesiumlaktat 13,0 %, dextros 1,7 %, L-Tryptofan 
1,0 %

 Pulver, 750 g burk, 3 kg hink

Dietfoder till minskning av 
stressreaktioner. 

I ämnesomsättningsprocessen samverkar de båda komponenterna Vitamin E och Selen. 
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 prestationsför-
mågan 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.
Foderanvisning: föl och ponnies: 5 g / dagl. (½ mått), mindre hästar: 15 g / dagl. (1 ½ mått), större 
hästar: 20 g / dagl. (2 mått).
Sammansättning: mjölkpulver 62,5 %, Lättmjölkspulver 15,0 %, Lecitinpulver 1,7 %

Pulver, 750 g burk, 3 kg hink

Vitamin / spårelementkonzentrat 

KoncEntrat KoncEntrat

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 40.000,00 I.E. 

Vitamin D3 3.200,00 I.E. 

Vitamin E 480,00 mg 

Vitamin C 96,00 mg 

Vitamin K3 5,00 mg 

Vitamin B1 5,00 mg 

Vitamin B2 6,00 mg 

Vitamin B6 3,00 mg 

Vitamin B12 48,00 mcg 

Biotin 960,00 mcg 

Nikotinsyra 50,00 mg 

Ca-pantothenat 32,00 mg 

Folinsyra 4,80 mg 

Kolin 160,00 mg 

Järn 135,00 mg 

Mangan 190,00 mg 

(varav 
Manganchelat) 130,00 mg 

Zink 325,00 mg 

(varav Zinkchelat) 225,00 mg 

Koppar 96,00 mg 

(varav Kopparchelat) 80,00 mg 

Molybden 0,40 mg 

Kobolt 9,00 mg 

Jod 1,60 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin E 25.000,00 mg 

Selen 6,00 mg 

L-Carnitin 150.000,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Järn 1.250,00 mg 

Mangan 1.000,00 mg 

Zink 1.250,00 mg 

Koppar 150,00 mg 

Molybden 6,00 mg 

Kobolt 50,00 mg 

Jod 20,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin B12 150.000,00 mcg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin E 100.000,00 mg 

Selen 25,00 mg 

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 13.500,00 I.E. 

Vitamin D3 1.000,00 I.E. 

Vitamin E 100,00 mg 

Järn 80,00 mg 

Mangan 30,00 mg 

Zink 70,00 mg 

Koppar 15,00 mg 

Selen 0,30 mg 

Kobolt 1,80 mg 

Jod 1,00 mg 

Analysgaranti

Råprotein 35,00 % 

Råfett 16,80 % 

Växttråd 5,20 % 

Råaska 5,50 % 

Kalcium 0,40 % 

Fosfor 0,60 % 

Magnesium 0,35 %

Analysgaranti

Råprotein 18,50 % 

Råfett 0,10 % 

Råaska 17,00 % 

Kalcium 0,20 % 

Fosfor 0,15 % 

Natrium 0,10 % 

Magnesium 0,05 %

Analysgaranti

Råaska 35,00 % 

Kalcium 1,00 % 

Fosfor 0,50 % 

Natrium 7,00 % 

Magnesium 0,75 % 

Kalium 3,60 %

Analysgaranti

Råaska 80,00 % 

Magnesium 15,00 % 

Tryptophan 1,00 %

Analysgaranti

Råprotein 20,00 % 

Råfett 15,00 % 

Råaska 6,50 % 

Kalcium 0,70 % 

Fosfor 0,65 % 

Lysin 1,50 % 

Methionin 0,70 %

Analysgaranti

Råprotein 11,00 % 

Råfett 3,00 % 

Växttråd 5,30 % 

Råaska 7,00 % 

Kalcium 1,50 % 

Fosfor 0,50 %

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.
Foderanvisning: föl, ponnies: 20 g/dagligen (1 mått), mindre hästar: 40 g/dagligen (2 mått), större 
hästar: 100 g/dagligen (5 mått).
Sammansättning: Korn 38,0 %, vetekli 23,5 %, majs (krossad) 19,0 %, Vitlök 10,0 %, melass av socker-
rör 5,0 %, Kalciumkarbonat 2,8 %

Vitlökskoncentrat

aminoral

carni perform

Elektrolyte pellets

magnesium mix

Vitamin E + Selen mix

Knoblauch plusPellets 3 mm Ø, 1 kg burk, 4 kg hink, 25 kg säck
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Eggersmann Hud Kur är ett vitamin- och spårelementrikt koncentrat med jäst, välgörande örter, ki-
selgur och alger.
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 hudvävnads-
bildningen. Välgörande örter, Kieselgur och alger gäller som „naturliga, beprövade medel“ mot hud-
förändringar och -besvär.
Foderanvisning: föl, ponnies (ca. 300kg): 20 g / dagl. (1 mått), hästar (ca. 550-600kg): 40 g / dagl. (2 
mått).
Sammansättning: Jäst 25,0 %, vetekli 19,5 %, Kamomill 2,9 %, Trädgårdsbönor 2,9 %, Mejram 2,9 
%, Koriander 2,9 %, Brännässelblad 2,9 %, Hasselnötsblad 2,9 %, Salvia 2,9 %, Alger torkade 2,5 %, 
melass av sockerrör 2,0 %

Koncentrat

Pellets 5 mm Ø, 1 kg burk

KoncEntrat KoncEntrat

Eggersmann LedKur med Glykosaminoglykaner, Nya Zeeländsk grönmussla och Kieselgur för sunda se-
nor, ledband, brosk och leder. Kalcium, Fosfor och Vitamin D3 är nödvändiga byggstenar för skelettet. 
Foderanvisning: föl och ponnies: 10-15 g / dagl. (ca. 1 mått), mindre/större hästar: 20-30 g / dagl. 
(2-3 mått).
Sammansättning: Förklistrad majsstärkelse 50,0 %, vasslepulver 12,5 %, Kalciumkarbonat 10,0 %, 
mariatistelolja 10,0 %, pulver av Grönmussla(GLM) 5,0 %, druvsocker 5,0 %, monokalciumfosfat 3,0 
%, Kieselgur 2,5 %

Koncentrat

 Pulver, 2 kg hink

Luftrörssjukdomar för ofta en överkänslighet mot damm med sig. 
Örter kan ofta hjälpa till att lindra dessa besvär. För att förhindra dammbildning i örterna har vi pel-
leterat 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 använd-
ning av Ört Müsli eller Bio No.1 Herbs.
Foderanvisning: föl och ponnies: 50 g / dagl. (½ mått), mindre hästar: 100 g / dagl. (1 mått), större 
hästar: 200 g / dagl. (2 mått).
Sammansättning: Fläder 6,3 %, Salvia 6,3 %, Pepparmynta 6,3 %, Isländsk Lava 6,3 %, Malva 6,3 %, 
Altearot 6,3 %, åkerfräken 6,3 %, tussilago 6,3 %, Rölleka 6,3 %, Fänkål 6,3 %, Anis 6,3 %, Kungsljus-
blomma 6,3 %, Lakritsrot 6,3 %, timjan 6,3 %, Brännässelblad 6,3 %, melass av sockerrör 4,7 %

 Pellets 5 mm Ø, 1 kg burk, 4 kg hink

Örtblandning

Biotin ges med rätta en central betydelse när det gäller struktur och kvalitet från hovar och hårrem.
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 samti-
digt hovtillväxt och hovfasthet.
De vidare beståndsdelarna Vitamin E, Vitamin B6 och Magnesium höjer produktens verksamhet och är 
livsviktiga för nerver, muskulatur, hjärta och kretslopp.
Foderanvisning: föl, ponnies: 10 g / dagligen (½ mått), mindre hästar: 20 g / dagligen (1 mått), större 
hästar: 25 g / dagligen (1¼ mått).
Sammansättning: Korn 33,5 %, vetekli 20,6 %, DL-Metionin 5,0 %, melass av sockerrör 3,5 %, Glykos 
2,5 %, magnesiumoxid 1,9 %, L-Lysin-Hydroklorid 1,3 %

Pellets 3 mm Ø, 1 kg burk eller 4 kg hink

Biotinkoncentrat

MED ZINKKELAT 

MED ZINKKELAT

Fodertillsatser per kilo

Vitamin E 6.250,00 mg 

Vitamin B6 1.200,00 mg 

Biotin 2.500.000,00 mcg 

Zink 10.500,00 mg 

(varav Zinkchelat) 7.500,00 mg 

Koppar 1.000,00 mg 

Molybden 0,10 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin B1 5.000,00 mg 

Vitamin B2 5.000,00 mg 

Vitamin B6 5.000,00 mg 

Vitamin B12 50.000,00 mcg 

Biotin 500.000,00 mcg 

Folinsyra 1.000,00 mg 

Järn 10.000,00 mg 

Mangan 19,00 mg 

Zink 11.000,00 mg 

(varav Zinkchelat) 6.750,00 mg 

Koppar 900,00 mg 

Molybden 0,10 mg 

Kobolt 100,00 mg 

Kieselgur 50.000,00 mg

Fodertillsatser per kilo

Vitamin D3 10.000,00 I.E. 

Kieselgur 25.000,00 mg

Analysgaranti

Råprotein 8,00 % 

Råfett 2,00 % 

Växttråd 25,00 % 

Råaska 8,50 % 

Kalcium 0,80 % 

Fosfor 0,20 %

Analysgaranti

Råprotein 13,30 % 

Råfett 1,50 % 

Växttråd 4,50 % 

Råaska 16,00 % 

Kalcium 4,00 % 

Fosfor 0,40 % 

Magnesium 1,00 % 

Analysgaranti

Råprotein 17,50 % 

Råfett 1,60 % 

Växttråd 9,50 % 

Råaska 19,00 % 

Kalcium 1,60 % 

Fosfor 0,70 %

Analysgaranti

Råprotein 9,00 % 

Råfett 13,20 % 

Växttråd 1,20 % 

Råaska 18,00 % 

Kalcium 4,70 % 

Fosfor 1,00 %

Haut Kur

gelenk Kur

Kräuter pellets

Biotin plus
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En belöning i en något annorlunda form. 
Säg „tack“ efter arbetet med en extra välsmakande snack. Spannmålsflingor, rödbetor och morötter i 
en naturlig, nyttig belöning.
Sammansättning: majs (flingor) 85,0 %, Korn (flingor) 10,0 %, rödbetor (torkade) 2,5 %, Morötter 
(torkade) 2,4 %

Förp: 2 stk.

Belöningsfoder

Speciellt läckra, nyttiga och sunda - finns det ett bättre „tack“ än våra Ört Bricks??
En härlig blandning av sju örter ger naturens kraft i belöningen. Vitamin A för epitel, Vitamin D för 
benstomme och Vitamin E mot radikaler - kan godis vara nyttigare?
Sammansättning: Luserngrönmjöl 36,1 %, vetekli 35,6 %, Korn 10,0 %, majs (krossad) 5,0 %, melass 
av sockerrör 5,0 %, Kalciumkarbonat 3,5 %, Koriander 0,4 %, Brännässelblad 0,4 %, Hasselnötsblad  
0,4 %, Salvia 0,4 %, Kamomill 0,4 %, Trädgårdsbönor 0,4 %, Mejram 0,4 %

Pellets 15 mm Ø, 1 kg, 2,5 kg och 25 kg säck

Belöningsfoder

Smaken är olika - även när det gäller godis!
Våra ”Lecker Bricks” finns därför nu i fyra nya sorter - äpple, morot, banan eller lakris.
Sammansättning: vetekli, Havreskalkli, Kalciumkarbonat, melass av sockerrör, beroende
på sort: morotsdrav / äppeldrav / bananchips, Luserngrönmjöl, Korn, majs (krossad)

 Pellets 15 mm Ø, 1 kg

Belöningsfoder

Fodertillsatser per kilo

Vitamin A 20.000,00 I.E. 

Vitamin D3 1.500,00 I.E. 

Vitamin E 150,00 mg 

Järn 124,00 mg 

Mangan 47,00 mg 

Zink 105,00 mg 

Koppar 20,00 mg 

Selen 0,40 mg 

Kobolt 3,00 mg 

Jod 1,50 mg

Analysgaranti

Råprotein 8,00 % 

Råfett 2,50 % 

Växttråd 3,00 % 

Råaska 1,20 %

Analysgaranti

Råprotein 12,50 % 

Råfett 2,80 % 

Växttråd 13,50 % 

Råaska 11,50 % 

Kalcium 2,00 % 

Fosfor 0,60 %

den nya Eggersmann-kollektionen är här!

BElÖnIngSFodEr SHop

müsli riegel

Kräuter Bricks

lecker Bricks äpple, morot, Banan eller lakris

¼½
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Konsultation
En balanserad diet för hästar är viktigt. utåt sett har hästen förändrats dramatiskt genom evolutionen, men 

invärtes är hela matsmältningssystemet fortfarande som tidigare, anpassat för livet på stäppen. Hästars 

näring och föda är ett komplext ämne. Vi vill hjälpa dig att sammansätta en exakt foderranson till din häst 

som täcker all nödvändig energi och näring, med hänsyn till arbete, miljö och kondition.

En omfattande rådgivning finns tillgänglig antingen på telefon Tyskland +49 5751 1793 32 (Ms Everding), 

på webbsidan eller Sverige +46 (0)707 56 33 58 (JOY.HIPPO agent Sverige). Du kan givetvis även kontakta 

din närmaste återförsäljare för råd.

nyhetsbrev – 
aktuell information direct hem till dig
Från Eggersmann får du hästfoder från hästvänner. Vårt utvecklings och- rådgivningsteam är själva aktiva 

hästmänniskor. Det finns alltid frågor inom området hästutfodring, hästhållning och deras hälsa som är 

värt att undersöka vidare. Det är viktigt för oss att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet, så att hästar 

kan skötas om på bästa möjliga vis.

Just tack vare detta tar vi regelbundet upp ämnen, också från gamla favoritämnen inom t e x uppfödning/

unghästar, hobby, sport och hästhållning och hälsa, och ger er hjälp och tips i form av nyhetsbrev. Du behö-

ver endast registrera dig under www.eggersmann.info för Eggersmann Nyhetsbrev (på tyska).

Internet
På vår omfattande webbsidan hittar du inte bara aktuell information om våra produkter, utan också ny-

heter om vår organisation. Du finner vår online sökfunktion för återförsäljare användbar (endast Tyskland, 

svenska återförsäljare på www.eggersmann.se ), detta leder dig snabbt till din närmsta återförsäljare.

På internetsidan hittar du även nya och spännande erbjudanden som vår “ReVital Cubes Tävling” som vi 

hade under sommaren 2007, där man kunde vinna en veckas gratis användning av vår husbil och hästtrailer, 

en fototävling och mycket mycket mera.

Klicka på vårt Häst Forum, där inte bara hästutfodring diskuteras, utan även alla ämnen av intresse för 

hästvänner.

SHop

Keps

rid och Fritidsjacka

Schabrak

Fleece täcke

piké tröja

Foderskopa

Stalltavla

Olivgrön keps med beige Brodyr med matchande brätte. Perfekt passande till färgen i den nya kollektionen. Justerbar storlek med metallspännet i nacken.

Denna jacka kombinerar en beige innerjacka i fleece (olivgrön brodyr) med en lätt vattenavvisande olivgrön ytterjacka med beige brodyr. Båda jackorna kan tas isär med 
dragkedja och användas separat. Denna jacka är perfekt och funktionell för all ridning och fritids aktiviteter.

Ett quiltat schabrak, beige med olivgrönt brodyr och kantband, idealisk för hoppning och allround sadlar.

Ett mycket snyggt olivgrönt fleece täcke med beige brodyr och kantband. Bröst plattan ger en optimal passform och fördelar trycket. 
Svansremmen hjälper till så att det ligger säkert.

Beige piké tröja för fritid och sport med brodyr på bröstet.

Ett pratiskt fodermått som varje foderkammare borde ha. Gjort av plast, med markering för müsli och pellets. Robust och lätt att rengöra.

Skylten har inte bara plats för hästens namn, födelseår och ägare, utan också plats för den dagliga ransonen foder. För användning med krita.
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Vårt försäljningsteam

Ägare – Heinrich Eggersmann:

Han har lett vårt hästfoderföretag i många år och är ägare i tredje 
generationen. Med sin glada och hjälpsamma karaktär är han alltid 
redo att kavla upp ärmarna och hugga i och hjälpa till i produktio-
nen om så behövs.
Naturligtvis som pappa till hästtokiga döttrar, är det otänkbart för 
Heinrich och hans familj att vara utan hästar.

Telefon: +49 5751 1793-0 
E-Mail: info@eggersmann.info

Försäljningschef och chef för Norra Tyskland – 
Mr Wolfgang Nuelle:

Wolfgang som arbetar i hästområdet Norra Tyskland, är den som 
gör det möjligt att finna Eggersmanns foderprodukter i hela Tys-
kland. Då han är en av våra längst anställda känner han både fö-
retaget och våra produkter utan och innan. Han är länken mellan 
återförsäljarna i Tyskland och företagsledningen och ger ständigt 
innovativa förslag till vårt företag.

Telefon: +49 172 51793-14, +49 5751 1793-25
E-Mail: w.nuelle@eggersmann.info

Försäljningschef Västra Tyskland – ulrich Link:

En sann hästvän! Han har framgångsrikt tävlat upp till medelsvår 
nivå i såväl dressyr, hoppning och fälttävlan. Efter att ha studerat 
till agronom jobbade han 10 år med inriktning hästhållning. På sin 
lediga tid är han en passionerad uppfödare och tillsammans med 
sin partner Ms Lombardo utbildar de dressyrhästar.

Telefon: +49 172 51793-15 
E-Mail: u.link@eggersmann.info

Försäljningschef Östra Tyskland – Hans-Dieter Schulz:

Mr Schulz är vår försäljningschef i det forna Östtyskland. Det är inte 
många helger han tillbringar tid hemma i Schoenberg, för som det 
stora Haflinger fan han är blir det många mil på vägarna och ingen 
tävlingsplats går säker för honom! I sin bil har han naturligtvis all-
tid med sig rätt foder för varje häst och han är varmt välkommen 
vart han än kommer med sitt charmiga, hjälpsamma jag.
Han är naturligtvis värdigt stolt att de tre först placerade i Hamburg 
Jumping Derby, Andre Thieme, Thomas Kleis och Richard Robinson, 
har fodrat med Eggersmann under många år.

Telefon: +49 172 51793-12
E-Mail: hd.schulz@eggersmann.info

Försäljningschef Södra Tyskland – Juergen Schach:

Om inte Juergen hade hästar kunde han lika gärna amputera han-
den! Förutom att han är en aktiv ryttare, har han också genom åren 
fått en stor kännedom om hästens näringslära. En kunskap han 
gärna delar med till andra. Han är mycket omtyckt av sina kunder 
för dessa kvaliteter. Hans motto är (översatt från ett känt Tyskt or-
språk): ”I det lugna finns styrkan”.

Telefon: +49 172 51793-48
E-Mail: j.schach@eggersmann.info

Försäljningschef Schleswig-Holstein och Hamburg – 
Harro Glindemann:

Som vår norra stjärna är han starkt knuten till Holsteineraveln, äls-
kar att rida och hålla efter sitt stuteri med hingstar. Tills nyligen 
drev han även eget jordbruk och drivkraften för hästar var så stark 
att han beslöt sig för en nystart tillsammans med oss.

Telefon: +49 172 51756-30
E-Mail: h.glindemann@eggersmann.info

Foderkonsulent – Andrea Everding:

Andrea har själv varit aktiv inom hästsporten sedan unga år, hon 
har jobbat för våra kunder i nio år och givit expertråd inom alla 
områden vad det gäller näringslära för häst. Ett stort antal kur-
ser, kvalificerad utbildning och erfarenhet gör Andreas kunnighet 
ovärderlig för vårat företag och våra kunder. Hennes kvalifikationer 
inom alternativ djurbehandling kompletterar hennes kunnande 
om hästars utfodring med det naturnära.

Telefon: +49 5751 1793-32 
E-Mail: a.everding@eggersmann.info

Marknadsföring – Anika Siekmann:

Hon har vuxit upp med hästar, studerat till agronom och specia-
liserat sig på näringslära för hästar. På sin fritid är hon aktiv som 
uppfödare och för oss är hon ansvarig för att kombinera våra kun-
ders intressen, välbefinnandet för hästarna och företaget. Hennes 
skötebarn är många men bl.a. vår webbsida, nyhetsbrevet och 
olika reklamutskick. Hon hjälper också Ms Everding med support 
till kunder.

Telefon: +49 5751 1793-26 
E-Mail: a.siekmann@eggersmann.info

utvecklingschef och kvalitetsansvarig – Dr Cristoph Seiwert:

Cristoph, doktor i Agronomi är vår No.1 källa till information, är 
ansvarig för utveckling av alla foderprodukter och den totala kvali-
tetskontrollen i produktionsprocesserna. Han ser också till att alla 
lagar och förordningar följs till punkt och pricka, vilket också in-
nefattar exakta deklarationer av sammansättningar, ingredienser 
och tillsatser.

Telefon: +49 5751 1793-20
E-Mail: c.seiwert@eggersmann.info

Ordermottagare Tyskland– Franziska Wendorf:

Hon har gjort sin utbildning här hos oss och har blivit en skyddsän-
gel för order hanteringen. Hon tar inte bara emot och koordinerar 
beställningar från våra handlare, hon ser också till att paketlever-
anser direkt från oss blir skickat och levererat i rätt tid.

Telefon: +49 5751 1793-23, +49 5751 1793-39
E-Mail: dispo@eggersmann.info
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EquItana 2007

år 2007 var vi utställare ännu en gång i världens största hästmäs-

sa. Höjdpunkten var vår nya monter som alla besökare instämde i, 

var mycket välkomnade och intressant. 

Naturligtvis kommer vi att delta i Equitana 2009, och ser fram 

emot att välkomna er i vår monter.

Notera redan nu datumen i din kalender – 

EquItana 2009, 14-22 mars.

Vår uppskattade fototävling 2007
Fototävlingen för hösten 2007 är nu avslutad och vi är glada att kunna presentera vinnarna 

för er. Dessa 12 foton är huvudmotiv för vår kalender 2008. Vill passa på att tacka alla tävlan-

de för deras underbara foton!

den nya utställnings montern
Vid den internationella tävlingen i Whitsun i Wiesbaden presenterade 

vi vår nya mobila utställningsmonter.

reVital cubes pristävling
Från April till September, varje månad var priset en veckas gratis användning av vår husbil med 

hästtrailer för en semester med din häst. Våra vinnares favorit destination har till exempel varit 

Östersjö kusten eller Lueneburger Heide med dess underbara ridvänliga natur.
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Importör / återförsäljare

Med res. för ändringar.

Hästfodret

Hästfodret

Galgenfeld 1 · 31737 Rinteln
Telefon: +49 5751 1793-0 · Fax: +49 5751 1793-19 
www.eggersmann.info · info@eggersmann.info

Generalagent Sverige JOY.HIPPO: 
www.eggersmann.se · info@joyhippo.se


