
 

 

PONYGUF 

 

   

  

 

Emballage:  18 kg  

                    45 sække på 1 palle 

 

Kategori : Tilskudsfoder (fulddækkende) 

 

GMO FRI foder 

 

Fodervejledning: 
 

Foderanvisning pr. døgn:                                 PonyGuf 

Hestens vægt  200 kg 300 kg 400 kg 

Vedligehold   0,7 kg  1,1 kg  1,5 kg 

Let arbejde (ca. 1 time)  0,8 kg  1,2 kg  1,7 kg 

Grovfoder 1,5-2 kg. pr. 100 kg. hest  

 

Yderligere anvisninger 
Planen er lavet så den passer til ponyer og små heste til og med 400 kg.  

Hestens foderration bør tildeles over 2 gange pr. døgn – gerne 3 
 

PonyGuf  
Dækker hestens behov for daglige vitaminer og mineraler. PonyGuf skal 
anvendes sammen med grovfoder af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer 

til 1,5-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt. 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 5 måneder fra produktionsdato.  

Opbevares tørt og køligt, ikke i direkte sollys.  
  



 

 

PONYGUF 

 

 

 

  ANVENDELSE: 

Velduftende kraftfoder til ponyer, der sammen med grovfoder dækker ponyens daglige 

behov for de vigtige vitaminer/mineraler samt tilfører energi på et passende niveau. 

 
  FORDELE: 

    Specialudviklet til nøjsomme ponyer - tilsat timian, rosmarin, oregano og hvidløg, samt  
    tørret gulerodsstykker for at give duft, smag og carotin. Et meget fiberrigt foder med lavt  

    proteinindhold, så ponyen får dækket sit daglige behov uden at få for mange foder- 
    enheder. 25% lucerne som giver en lang tyggetid og fremmer fordøjelsen.   

 
 

Specielt til ponyer, lavt proteinindhold. 
    

PonyGuf 

Et fulddækkende foder til ponyer - med lucerne, urter, hvidløg og gulerødder. 

Specialudviklet til nøjsomme ponyer hvor det er vigtigt med et meget fiberrigt foder og 
hvor proteinindhold er lavt, men hvor ponyen får dækket sit daglige energi og 

vitamin/mineralbehov.  
 
Der kan tildeles relativt store mængder foder sammen med at tyggetiden forlænges, 

dermed sikres en optimal foderoptagelse – giver ponyen oplevelse af at blive mæt uden 
at tage på. Der tilsættes urter i form af hvidløg, timian, rosmarin og gulerødder – hvilket 

gør foderet særdeles velsmagende og giver en dejlig duftoplevelse. 

  SAMMENSÆTNING: 
 

  Lucerne                        25,10 % 

  Havre                 19,00 % 
  Havreskalsklid                18,00 % 

  Lucernepiller                10,93 % 

  Melasse                           10,00 % 

  Hvedeklid                  6,00 % 

  Poppet majs                      2,50 % 

  Knækket majs                   2,50 % 

  Soyaolie                  2,00 %   

  Soyaskrå                  1,10 % 

  Gulerødder                        0,92 % 
  Hørfrø                  0,50 % 

  Calciumkarbonat              0,30 % 

  Tørgær                  0,30 % 

  ProSid                  0,30 % 

  Vitamin/mineral               0,20 % 

  Fodersalt                    0,15 % 

  Urter                  0,10 % 

  L-lysin                               0,10 % 

  

  I alt                                100,00 % 
 

 

  TILSÆTNINGSSTOFFER: 
 

     Garanti IE pr. g. og mg. pr. kg. 

 

14.000 I.E. A-vitamin  E672 

  1.600 I.E. D-vitamin E671 

  330,00 mg   E-vitamin 3a700 

 15,00 mg   B1-vitamin 

   4,40 mg   B2-vitamin 

   6,00 mg   B6-vitamin 

   0,04 mg   B12-vitamin 

   7,00 mg   D-Pantothensyre 

 16,80 mg   Niacin 

   3,57 mg   Folinsyre 

   0,10 mg   Biotin 

 40,42 mg   Mn (glycinchelat 3bE5) 

 40,00 mg   Cu (glycinchelat 3bE4) 

  111,80 mg   Zn (glycinchelat 3bE6) 

   1,40 mg   I (calciumjodat, vandfrit) 

   0,57 mg   Se (selenium yeast) 

   0,04 mg   Co (cobalt-II-carbonat) 

   0,05 g      MgO (magnesiumoxid) 
 

  ANALYTISKE BESTANDDELE (pr. kg):    
       

Fordøjelig energi     9,50 MJ 

 0,72 FE 

Råprotein  9,0 % 

Træstof  15,3 % 

Råfedt  5,2 % 

Råaske  6,2 % 

Sukker  7,2 % 

Stivelse  14,4 % 

 

 

 
  

 

 

  INDHOLDS- & SPORSTOFFER (pr. kg):    
 

   Calcium       0,6 %   

   Fosfor      0,3 % 

   Magnesium       0,2 % 

   Natrium    0,2 % 
   Lysin    0,4 % 

 

Jern                            139,79 mg 

Kobber                             45,88 mg 

Mangan                             75,63 mg 

Zink                               139,73 mg 

Selen        0,65 mg 

Kobolt        0,09 mg 

Jod        1,52 mg 
 


