
Hercules Oldie Plus 
Müsli till äldre hästar och och ponnyer som har en tendens att 
gå ner i vikt. 

Hercules Oldie Plus är ett tillskottsfoder med ett högt 
energiinnehåll. 

Hercules Oldie Plus är särskilt lämpligt för äldre hästar/ponnyer 
som har en tendens att gå ner i vikt. 

Med ett högt innehåll av fett och fiber kombinerat med lätt 
smältbara kolhydrater säkerställs en god energiupptagning 
som hjälper den äldre hästen att behålla vikt. 

Hercules Oldie Plus kan med fördel mjukas upp för hästar med dåliga tänder. 

Sammansättning: 
Havre 
Vetekli 
Torkad sockerbetsmassa 
Sojaskal* 
VAK Korn 
Sojabönolja 
Lusernhö 
Gräsmjöl, lusern 

Sojaflingor, NON-GMO 
Linfrö  
Sockerbetsmelass  
Morotsflingor 
Natriumklorid  
Ärtflingor 
Majsflingor, , GON-GMO 
Äppelmassa, torkad

Natriumbikarbonat 
Diamond V 
Förblandning DA Häst 
Vegetabilisk fett 
Krita 
Myco Curb ES liq. 
(Konserveringsmedel) 

*Gjord av genetiskt modifierade
sojabönor

Analytiska beståndsdelar: 

FE/kg 0,95 A-vitamin   21.300 I.E./kg Folsyra 5,30 mg/kg 
Protein 11,00 % D3-vitamin   2.600 I.E./kg Kolinklorid 213 mg/kg 
Råfett 11,90 % E-vitamin all-rac 685 mg/kg Järn   107 mg/kg 
Växttråd 13,70 % B1-vitamin 21,30 mg/kg Koppar 64 mg/kg 
Kalcium 0,60 % B2-vitamin 12,80 mg/kg Mangan 224 mg/kg 
Fosfor 0,29 % B6-vitamin 6,40 mg/kg Zink 213 mg/kg 
Natrium 0,82 % B12-vitamin   0,09 mg/kg Jod 2,20 mg/kg 
Magnesium 0,18 % Pantotensyra 34,10 mg/kg Selen 0,90 mg/kg 
Stärkelse 17,00 % Niacin 63,90 mg/kg Kobolt 0,60 mg/kg 
Socker 4,07 % Biotin 0,90 mg/kg 
Lysin 0,49 % K3-vitamin 4,30 mg/kg 

mailto:herculeshest@danishagro.dk


Vägledande utfodringsmängd per 100 kg häst 

Ridhästar 

Underhåll: 300 g  

Lätt arbete: 350 g 

Moderat arbete: 400 g

1 liter Hercules Oldie Plus väger ca 450 gram.  

Generellt om utfodring. 

Hercules Hestefoder rekommenderar alltid att utfodra den rekommenderade fodermängden över 2-3 dagliga 
måltider. Använd aldrig mer än rekommenderad mängd. 

Hästar dricker ca 20-30 liter vatten dagligen varför vi alltid rekommenderar att hästen har fri åtkomst till vatten – 
speciellt vid utfodring med stora mängder fiber. 

Hercules Hestefoder rekommenderar alltid 1,75-2 kg grovfoder pr 100 kg häst – gärna fördelat över hela dygnet.  
Hercules Hestefoder rekommenderar alltid att hästen har fri åtkomst till en saltsten – hästar i hårt arbete bör vid 
behov tilldelas elektrolyter. 

Hållbarhet 
5 månader från produktionsdatum 

Förpackning 
20 kg säck 
720 kg/pall 

Hercules Hestefoder produceras av vårt moderbolag Danish Agro och är ett optimerat kvalitetshästfoder som 
kännetecknas av att man har en lämpligt hög fiberhalt samt ett lämpligt lågt socker- och stärkelseinnehåll. Vi 
har 6 olika kvalitetsblandningar av Hercules Hestefoder i vårt sortiment – häribland Hercules FibreMash som 
kan komplettera den dagliga utfodringen utan att tillföra vitaminer och mineraler. 

Hercules Hestefoder kan skräddarsys efter varje hästhållning. Våra sortiment består av foder anpassat till 
alla typer, allt från hobbyhästar och avelshästar till prestationshästar på hög nivå. 

Besök gärna vår Facebooksida Swedish Agro’s hästgrupp, där du hittar tävlingar, information, nyheter m m och 
där du kan ställa frågor om våra foder.

Swedish Agro AB 
Box 833 
SE-391 28 KALMAR 

Tel: 0480-611 00 
E-post: info@swedishagro.se 
www.swedishagro.se 
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