
 

 

HORSESPEED 
 

  

  

 

Emballage:  18 kg  

                    45 sække på 1 palle 

 

Kategori : Suppleringsfoder 

 

GMO FRI foder 

 

Fodervejledning: 

Tildeles med ca. 0,5 kg. til 1,5 kg. pr. dag alt efter hestens huldstørrelse og 
daglig træning.  

 

Amequ HorseSpeed 

Bruges som supplement sammen med andet kraftfoder. Er ikke tilsat vitaminer og 
mineraler. Horse Speed skal anvendes sammen med kraftfoder og grovfoder af 

god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,5-2 kg hø/wrap pr. 100 kg 
kropsvægt.  

 
Hestens foderration bør tildeles over 2 gange – gerne 3. Fodring af heste er 

individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for 

præstation og en tilpas foderstand opnås.  
 

Vand og saltsten bør altid være tilgængelig. 

 

Holdbarhed:  
 

Mindst 6 måneder fra produktionsdato.  

Opbevares tørt og køligt, ikke i direkte sollys. 
 



 

 

HORSESPEED 
 

 

 

Meget energiholdigt. 
 

Amequ HorseSpeed 
Et meget energiholdigt og velsmagende suppleringsfoder til alle heste som har   

brug for mere energi og huld. Det være sig heste i træning/arbejde eller heste 
som er undervægtig eller i dårlig foderstand. HorseSpeed er tilsat hørfrø og 

sojaolie som er med til at holde tarmsystemet i orden.  
 

Ideelt til at give hesten huld, og som har virkning efter relativ kort tid. Giver 

en flot blank pels. 
 

Et godt supplement sammen med andet kraftfoder, hvor der ønskes yderligere 

tilførsel af energi. 

     

 

 ANVENDELSE: 

   Supplement sammen med andet kraftfoder hvor der ønskes yderligere tilførsel  

   af energi. 
 

 FORDELE: 

   Giver hesten huld og en flot blank pels. Holder tarmsystemet i orden - er tilsat  
   hørfrø og sojaolie.  

SAMMENSÆTNING: 
 

Knækket majs     79,00 % 

Hørfrø       2,00 % 

Melasse     16,00 % 

Sojaolie                     3,00 % 

 

I alt                              100,00 % 
 

  ANALYTISKE BESTANDDELE (pr. kg):    
       

Fordøjelig energi     14,15 MJ 

 1,07 FE 

Råprotein  8,6 % 

Træstof  1,7 % 

Råfedt  6,9 % 

Råaske  2,6 % 

Sukker  8,0 % 

Stivelse  49,3 % 

 

 

 
  

 

 

  INDHOLDS- &  
  SPORSTOFFER (pr. kg):    
 

   Calcium       0,1 %   

   Fosfor      0,2 % 

   Magnesium       0,1 % 

   Natrium    0,1 % 

   Lysin    0,2 % 

 

Jern                            34,34 mg 

Cu                                 3,50 mg 

Mn                                6,71 mg 

Zn                               22,17 mg 

Se        0,06 mg 

Co        0,07 mg 
 


