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Hercules Hestefoder är ett danskproducerat och optimerat kvalitetshästfoder som tillverkas av vårt moderbolag 
Danish Agro, som är ett av Danmarks största lantbruksföretag. Danish Agro har många års erfarenhet av att 
utveckla, producera och sälja foder. Professionella experter inom hästfoder har utvecklat Hercules hästfoderserien 
och har noga utvalda råvaror, så produkterna blir så optimala som möjligt. Allt hästfoder produceras på 
foderfabriker i Danmark. Danish Agro arbetar målinriktat med kvalitetsstyrning och har full certificering av hela 
foderproduktionen efter europeisk GTP standard.

Hästfodret kännetecknas av en måttligt hög fiberhalt samt ett lagom lågt socker- och stärkelseinnehåll. Swedish 
Agro har 6 olika kvalitetsblandningar i sortimentet – däribland Hercules FibreMash som kan komplettera den 
dagliga utfodringen utan att tillföra vitaminer och mineraler.

Hercules Hestefoder kan skräddarsys för varje hästhållning. Vårt sortiment består av foder anpassat till alla 
typer av hästar, alltifrån hobbyhästar och avelshästar till prestationshästar på hög nivå.
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Hercules AllRound Pellets

Hercules Hestefoder Profilryttare
Jeanett Spelman. Zaba Vilsbæk
Framgångsrik embryo transfer 
2017/2018.

Pelleterat tillskottsfoder med ett måttligt energiinne- 
håll. Hercules AllRound är särskilt lämpligt för alla 
typer av hästar/ponnyer som inte tål spannmål.

På grund av den koncentrerade sammansättningen av 
protein, vitaminer och mineraler kan Hercules AllRound 
anpassas till alla hästtyper – inklusive rundlagda avels-
djur, föl och unghästar.

Hercules AllRound är anpassat för användning i kombi-
nation med resten av Hercules sortimentet – eventuellt 
för att reducera den dagliga mängden vid boxvila eller 
vid tilldelning av ett koncentrerat tillskott. 

Hercules AllRound kan användas i foderautomater.

Koncentrerat pelleterat foder utan spannmål för hästar i underhåll och 
träning samt till avelsdjur och uppfödning    

Smältbart råprotein och energi

Råprotein, % 24,0
Smältbart råprotein, g 185
Omsättbar energi (ME) 11,8
Smältbar energi (DE) MJ 13,8

Fodervägledning per 100 kg häst för ridhästar

Underhåll: 100 g
Lätt arbete: 150 g
Moderat arbete: 200 g
Hårt arbete: 300 g
Dessutom minimum 1,75 kg hö eller hösilage per 
100 kg kroppsvikt.
1 liter = 650 gram
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Hercules Performance Pellets 

Hercules Hestefoder Profilryttare 
Jeanett Spelman
Zaba Vilsbæk
Bronsmedaljhopp

Hercules Performance Pellets är ett tillskottsfoder med 
ett högt energiinnehåll.

Med ett högt innehåll av fett och fiber, kombinerat  
med lätt smältbara kolhydrater, garanteras hästen en 
balanserad energi vid ökade prestationskrav.

Det höga proteininnehållet kombinerat med fett, E-vita-
min och magnesium ger musklerna goda förutsättningar 
i samband med återhämtning och muskelsättning.

Hercules Performance Pellets är särskilt lämpligt för 
bruk i större stall och kan användas i foderautomater.

Pelleterat foder utan havre till sporthästar och ponnyer samt till hästar/
ponnyer som har en tendens att gå ner i vikt

Smältbart råprotein och energi

Råprotein, % 13,5
Smältbart råprotein, g 105
Omsättbar energi (ME) 12,1
Smältbar energi (DE) MJ 14,1

Fodervägledning per 100 kg häst

Underhåll: 300 g
Lätt arbete: 350 g
Moderat arbete: 400 g
Hårt arbete: 500 g
Dessutom minimum 1,75 kg hö eller hösilage per 
100 kg kroppsvikt.
1 liter = 650 gram
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Hercules Racing Pellets 

Cult Egedal
Ägare: Stald Egedal v/Børge Mathiesen
Jydsk 3 årings Grand Prix vinter 2017. 
FOTO: Ole Hindby

Hercules Racing Pellets är ett pelleterat tillskottsfoder 
med ett högt energiinnehåll.

Med ett måttligt innehåll av stärkelse och fiber säker-
ställs en god kombination av energi för att prestera  
under intensivt arbete.

Hercules Racing Pellets är därför särskilt lämpligt för 
kapplöpningshästar samt hästar och ponnyer med behov 
av snabb frigöring av energi i samband med ökade pre-
stationskrav.

Hercules Racing Pellets är lämpligt för användning i  
foderautomater.

Pelleterat tillskottsfoder till hästar och ponnyer i moderat/hård träning

Smältbart råprotein och energi

Råprotein, % 13,0
Smältbart råprotein, g 100
Omsättbar energi (ME) 12,1
Smältbar energi (DE) MJ 14,1

Fodervägledning per 100 kg häst

Underhåll: 300 g
Lätt arbete: 350 g
Moderat arbete: 400 g
Hårt arbete: 500 g
Dessutom minimum 1,75 kg hö eller hösilage per 
100 kg kroppsvikt. 
1 liter = 650 gram
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Hercules FibreMash är en fiberprodukt med ett lågt 
energiinnehåll. Hercules FibreMash ska tillsättas vita-
miner och mineraler om inte hästen får sitt behov av 
näringsämnen täckt på annat vis. 

Hercules FibreMash innehåller flera olika fibrer från  
bl a äpple, lusern, grönpellets, betmassa och sojabön-
skal och kan med fördel användas som tillskott till det 
övriga krubbfodret vid behov av extra kalorier eller 
som en extra varm måltid.

På grund av det höga innehållet av fiber och fett ger 
Hercules FibreMash en god mättnadskänsla. Hercules 
FibreMash har ett lågt innehåll av socker och stärkelse 
och kan därför användas till alla typer av hästar och 
ponnyer - inklusive småväxta hästtyper.

Hercules FibreMash kan delvis ersätta den dagliga 
grovfoderransonen till hästar med dåliga tänder.

Müslitillskott utan spannmål och melass med ett högt innehåll av fett och 
fiber. Produkten saknar vitaminer och mineraler.

Hercules FibreMash 

Smältbart råprotein och energi

Råprotein, % 23,0
Smältbart råprotein, g 175
Omsättbar energi (ME) 10,5
Smältbar energi (DE) MJ 12,2

Fodervägledning per 100 kg häst

50-200 g torrvikt. OBS! Hercules FibreMash ska 
ALLTID mjukas upp i ljummet vatten i förhållandet 
1:2. Låt dra 30-45 minuter. Dessutom minimum 1,75 
kg hö eller hösilage per 100 kg kroppsvikt.
1 liter = 400 gram.

Hercules Hestefoder Profilryttare 
Amalie Morton
Søgaards Asterix
DK-ABCD, Ponnydressyr
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Hercules Competition Low Starch Plus

Charlotte Kromann Rasmussen
Bedste skandinaviske rytter

CEI*** 160 km. Dubai 2016

Hercules Competition Low Starch Plus är ett fiberrikt 
kompletteringsfoder som med ett högt innehåll av  
vegetabilskt fett säkrar en stabil och långsam fri- 
göring av energi.

Hercules Competition Low Starch Plus används spe-
ciellt till hästar i måttlig till hård träning som inte tål 
stärkelse från spannmål, hästar med benägenhet till 

överproduktion av magsyra och hästar med tendens 
till mjölksyraackumulation.

Det höga proteiniinnehållet, kombinerat med fett, E- 
vitamin och magnesium ger musklerna goda förutsätt- 
ningar i samband med återhämtning och muskelsätt- 
ning.

Müslifoder med högt energiinnehåll för hästar med känslig mage i  
moderat/hård träning

Smältbart råprotein och energi

Råprotein, % 14,8
Smältbart råprotein, g 115
Omsättbar energi (ME) 12,8
Smältbar energi (DE) MJ 14,9

Fodervägledning per 100 kg häst

Lätt arbete: 300 g
Moderat arbete: 400 g
Hårt arbete: 500 g

Dessutom minimum 1,75 kg hö eller hösilage per 
100 kg kroppsvikt.
1 liter = 550 gram
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Hercules Oldie Plus

Anette Esmann. Patience

Användare av Hercules Oldie Plus

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 till 
hästar med dåliga tänder.

Müslifoder till äldre hästar och ponnyer som har en tendens att gå 
ner i vikt

Smältbart råprotein och energi

Råprotein, % 11,0
Smältbart råprotein, g 85
Omsättbar energi (ME) 12,8
Smältbar energi (DE) MJ 14,9

Fodervägledning per 100 kg häst

Underhåll: 300 g
Lätt arbete: 350 g
Moderat arbete: 400 g

Dessutom minimum 1,75 kg hö eller hösilage per 
100 kg kroppsvikt.
1 liter = 450 gram
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Swedish Agro Shoppen ger dig möjlighet att få rabatter på 
dina inköp av Hercules Hestefoder. Skaffa stämpelkortet och 
börja samla ihop till rabatter. Kortet får du i våra butiker.

Köp 9 säckar Hercules Hestefoder och du får 10% rabatt på 
följande 10 säckar. På den 20:e säcken får du 20% rabatt.

Rabatt på Hercules Hestefoder

Stämpelkort Hercules hästfoder

Säck 1-9 
ord pris

Säck 10-19 10% rabatt

Säck 20 
20% rabatt

Köp med rabatt kan ej kombineras med 

andra rabatter.

Efter säck 20 påbörjas ett nytt stämpelkort.

Stämpelkortet måste tas med vid varje 

inköp.

Se våra adresser och öppettider på 

www.swedishagro.se

Följ oss på Facebook: 

Swedish Agro’s Hästgrupp

Namn:

Mobiltelefon:

E-post:

Stämpla dig till 

bra rabatter!

Jag godkänner att få erbjudanden via sms eller e-post.

Jag vill inte få erbjudanden via sms eller e-post.

Stämpelkort Hercules hästfoder

Säck 1-9 
ord pris

Säck 10-19 10% rabatt

Säck 20 
20% rabatt

Köp med rabatt kan ej kombineras med 

andra rabatter.

Efter säck 20 påbörjas ett nytt stämpelkort.

Stämpelkortet måste tas med vid varje 

inköp.

Se våra adresser och öppettider på 

www.swedishagro.se

Följ oss på Facebook: 

Swedish Agro’s Hästgrupp

Namn:

Mobiltelefon:

E-post:

Stämpla dig till 

bra rabatter!

Jag godkänner att få erbjudanden via sms eller e-post.

Jag vill inte få erbjudanden via sms eller e-post.
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Hercules AllRound Pellets 
Sojamjöl, solrosfrömjöl, betmassa, grönpellets, linfrö, rapskaka, vetekli, krita, natriumklorid, sojaskal,  
sockerbetsmelass, monokalciumfosfat, vegetabiliskt fett, förblandning DA Häst, Diamond V (jästkultur),  
magnesiumoxid.

Hercules Performance Pellets 
Korn, betmassa, sojaskal, grönpellets, vetekli, sojamjöl, linfrö, rapskaka, sockerbetsmelass, vegetabiliskt fett, 
natriumklorid, natriumvätekarbonat, magnesiumoxid, Diamond V (jästkultur), krita, förblandning DA Häst.

Hercules Racing Pellets 
Havre, korn, betmassa, sojamjöl, grönpellets, vegetabiliskt fett, solrosfrömjöl, natriumklorid, vetekli, socker-
betsmelass, krita, monokalciumfosfat, magnesiumoxid, förblandning DA Häst.

Hercules FibreMash 
Sojaskal, grönpellets, betmassa, äppelfiberflingor, lusernhö, ärtflingor, vetekli, solrosfrömjöl, rapskaka, krita, 
sojaolja, morotsflingor, natriumklorid, vegetabiliskt fett, vitlök, linfrö, Myco Curb ES Liq.

Hercules Competition Low Starch Plus 
Sojaskal, vetekli, sojaflingor, betmassa, grönpellets, vegetabiliskt fett, linfrö, rapskaka, solrosfrömjöl, natrium-
klorid, morotsflingor, ärtflingor, äppelfiberflingor, sojaolja, natriumvätekarbonat, Diamond V (jästkultur), för-
blandning DA Häst, magnesiumoxid, Myco Curb ES liq, krita.

Hercules Oldie Plus 
Havre, vetekli, betmassa, sojaskal, VAK valsat korn, sojaolja, lusernhö, grönpellets, sojaflingor, linfrö, socker-
betsmelass, morotsflingor, ärtflingor, majsflingor, äppelfiberflingor, natriumklorid, natriumvätekarbonat, Dia-
mond V (jästkultur), förblandning DA Häst, vegetabiliskt fett, Myco Curb ES liq., krita.

Sammansättningarna är vägledande och kan variera.

Hercules fodersammansättningar
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Här finns vi

swedishagro.se
Här finns mer information om respektive 
foder.

Swedish Agro’s hästgrupp
Information, nyheter, tävlingar med mera. 
På vår Facebooksida kan du också ställa 
frågor till vår hästgrupp.

Box 833 • 391 28 Kalmar • Husängsvägen 2
Vx 0480-611 00 • info@swedishagro.se
swedishagro.se

Hercules Hestefoder finns i följande butiker

Bergkvara  Kungsv 13, 0486-265 50, Vard 8-18, Lörd 9-13

Borgholm  Hamnv 10, 0485-56 15 00, Vard 7-17, Lörd 10-14

Högsby  Verkstadsv 8, 0491-516 90, Vard 8-18, Lörd 9-13

Kalmar  Husängsv 2, 0480-611 10, Vard 8-18, Lörd 10-14

Lenhovda  Järnvägsgatan, 0474-216 60, Vard 8-17, Lörd 9-13

Mönsterås  Hamng 2, 0499-454 30, Vard 8-18, Lörd 10-13

Nybro  Joelsg 13A, 0481-444 50, Vard 8-18, Lörd 10-13

Oskarshamn  Väderumsv 8, 0491-78 17 50, Vard 8-18, Lörd 9-13


