
Breeder Complete (uden havre) 
Kraftfoder til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo 

Absolut-Horse Breeder Complete er et avlsfoder af højeste kvalitet og bruges som kraftfoder. 
Absolut-Horse Breeder Complete avlsfoder bruges som kraftfoder sammen med et godt  
grovfoder og tager højde for det øgede behov for næringsstoffer til drægtige og diegivende  
hopper, føl før, under og efter afvænning, samt ungheste, åringer og hingste. 
Velegnet til drægtige og diegivende hopper, føl før, under og efter afvænning, samt ungheste,  
åringer og hingste. 

 Rig på essentielle aminosyrer 

 Indeholder organiske sporstoffer 

 Ideelt mineral- og vitaminindhold 

 Balanceret protein og energiforhold 

 Vægttab kan reduceres efter folingen 

 Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt 

 Højt indhold af calcium og fosfor til bl.a. knogleopbygningen 

 Højt indhold af A vitamin, som understøtter mælkeproduktionen 

 Proteinkomponenter af høj kvalitet påvirker frugtbarhed, mælkeproduktion og sædproduktion positivt 

 Gærkulturer for en optimal funktion af fordøjelsen 
 

Anbefalet fodring pr. dag:  
Hopper i fol fra 9. drægtighedsmåned:  300 g pr. 100 kg kropsvægt. 
Fra 11. drægtighedsmåned:                      500 g pr. 100 kg kropsvægt. 
Diegivende hopper fra 1. til 3 måned:   500 g - 600 g pr. 100 kg kropsvægt. 
Hingste:                                                        650 g pr. 100 kg kropsvægt 
Føl:                                                           ca.   300 g – 450 g pr. 100 kg kropsvægt 
Ved mindre tildeling anbefales et tilskud af Absolut-Horse Horsemineral. 
Ved heste med tandproblemer, hurtigt spisende eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand. 
 
Sammensætning: 
Sojaskrå (GMO frit) · Byg · Havreskalklid · Majs · Roesnitter · Sojabønneolie · Sukkerroemelasse · Ca-na-fosfat · Linolie · 
Calciumcarbonat · Hørfrø · Natriumchlorid · Magnesiumoxid  
MJ 12,50 / FE 0,95 energi/kg 
 
Indholdsgaranti: 
Råprotein 15,30% · Råfibre 8,70% · Råaske 9,50% · Råfedt 6,30% · Calcium 1,60% · Fosfor 0,70% · Natrium 0,50% · 
Magnesium 0,40% · Stivelse 19,80% · Sukker 7,30% · Lysin 7,00 mg · Methionin 4,00 g · Tryptophan 2,00 g 
 
Tilsætningsstoffer: 
Vitamin A 27.000 I.E. · Vitamin D 2.700,00 I.E. · Vitamin E 350,00 mg · Vitamin K3 8,00 mg · Vitamin B1 16,00 mg ·  
Vitamin B2 12,00 mg · Vitamin B6 12,00 mg · Vitamin B12 60,00 µg · Pantotensyre 20,00 mg · Niacin 50,00 mg · Folsyre 
2,00 mg · Biotin 500,00 µg · Kobber 60,00 mg · Jern 200,00 mg · Jod 1,00 mg · Mangan 130,00 mg · Zink 240,00 mg · 
Selen 1,20 mg · Kobolt 0,60 mg. 
 

Holdbarhed: Sæk 9/ BigBag 3 måneder fra produktionsdato (uåbnet),  Vægt: 15 kg 

Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring. 
Kan også bestilles i 1000 kg Big Bags eller til indblæsning (min. bestilling 3 tons) 
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