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Velduftende mash med urter og omega-3 fedtsyrer 
 

Amequ Omega-3 UrteMash 
Er et velduftende og velsmagende suppleringsfoder, som har mange anvendelses-

muligheder. Det kan være til heste i træning / arbejde, eller heste som ikke vil spise sit 
foder, medicin eller tilskudsprodukter. 

 
Sammensætningen gør mashen velsmagende og god for tarmsystemet. Omega-3 
UrteMash har et lavt indhold af stivelse og sukker, som gør foderet egnet til alle heste. 

Et godt supplement hvis man ønsker at forkæle sin hest eller tilføre lidt ekstra energi. 
Kan gives som et velduftende varmt måltid om vinteren, eller for at få hesten til at 

indtage ekstra væske til stævner osv. 

 ANVENDELSE: 
Et supplement til hestens daglige foder. – Kan bruges som en velsmagende godbid fx 

efter træning, eller som et velduftende varmt måltid om vinteren og på kolde dage. Kan 
tilføre ekstra energi og væske til stævner og i det daglige. Camouflerer medicin og 
tilskudsprodukter, giver ædelyst og kan virke som ”starter” efter kolik og sygdom. 

 
 FORDELE: 

Har flere anvendelsesmuligheder, og kan bruges af alle heste. Velsmagende grundet 
kombinationen af klid, gulerødder, æbler og urter. Har et lavt indhold af stivelse og 
sukker, og har samtidig struktur. Holder tarmsystemet i orden – er tilsat hørfrø og olie. 

Bidrager med omega-3 fedtsyrer i form af LinOcrunch®. 

SAMMENSÆTNING: 
 

Græspiller     20,00 % 

Roesnitter     19,00 % 

MaxiRice™     15,00 % 

Hvedeklid     15,00 % 

LinOcrunch®       10,00 % 

Lucerne hø                        5,00 % 

Sojaolie       3,70 % 

Poppet Majs       3,00 % 

Hørfrø       2,50 % 

Æblekvas       2,50 % 

Gulerødder       2,00 % 

Fodersalt       1,00 % 

Foderkridt       1,00 % 

Urter       0,30 % 

 

I alt                              100,00 % 
 

  ANALYTISKE BESTANDDELE (pr. kg):    
       

Fordøjelig energi     12,28 MJ 

 0,93 FE 

Råprotein  13,0 % 

Træstof  14,1 % 

Råfedt  11,1 % 

Råaske  9,1 % 

Sukker  4,7 % 

Stivelse  7,7 % 

 

 

 
  

 

  INDHOLDS- & SPORSTOFFER 

  (pr. kg):    
       

Calcium  1,2 % 

Fosfor  0,6 % 

Magnesium  0,2 % 

Natrium  0,6 % 

Lysin  0,3 % 

 

Jern                            137,95 mg 

Cu                                 4,65 mg 

Mn                                25,96 mg 

Zn                               26,73 mg 

Se        0,04 mg 

Co        0,17 mg 
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Fodervejledning: 
 

Tildeles med 50-200 g pr. 100 kg kropsvægt. 
Opblødes i 1:2 dele varmt eller koldt vand, men gerne mere.  

 
Bruges som supplement til hestens daglige foder efter behov. Tildeles gerne flere gange om 
ugen for optimal fordøjelse og udnyttelse. Kan bruges uden at skabe ubalance - ikke tilsat 

vitaminer/mineraler, korrekt Ca:P forhold. 
 

Omega-3 UrteMash 
Omega-3 UrteMash skal anvendes som supplement sammen med kraftfoder, og grovfoder 

af god kvalitet i en daglig mængde der bør ligge på 1,5-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt. 
Hestens foderration bør tildeles over 2 gange pr. døgn – 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. 

 

 

Emballage:  15 kg  

                    45 sække på 1 palle 

 

                    5 kg (spand) 

                    65 spande på 1 palle 

 

Kategori : Tilskudsfoder  

 

GMO FRI foder 

 


