
Foderråd
Formulerad som ett koncentrat innehåller HYGAIN® 
GROTORQUE® kvalitetsprotein för fertilitet och reproduktion, 
essentiella aminosyror för muskeltillväxt ihop med en balanserad 
nivå av macro- och micro-mineraler för sund skelettillväxt och 
Bio-Mos® för optimalhälsa och funktion i 
matsmältningsorganen.

HYGAIN® GROTORQUE® kan ges ihop med spannmål för att 
ge extra energi. Dock bör försiktighet iaktas med växande 
individer iom att ett överskott av energi kan öka risken för att 
hästen utvecklar ortopedsiska sjukdomar/defekter.

Om hästen ligger i riskzon för att utveckla ortopediska problem 
bör all spannmål tas ur foderstaten och hästen endast ges 
HYGAIN® GROTORQUE®. Sök även hjälp av en veterinär.

Grotorque®

The breeders choice
HYGAIN® GROTORQUE® är en 
mikroniserad müsli vetenskapligt 
framtagen för att ge en balanserad 
foderstat som möter alla de 
näringsbehov växande hästar, avelsston 
och hingstar har.

HYGAIN® GROTORQUE® är det 
självklara valet för uppfödare även för 
hästar som avvänjs och åringar som ska 
förberedas för försäljning.

Ingredienser

Mikroniserade Lupiner, mikroniserade bönor, solrosfrön, 
sojabönsmjöl, rapsmjöl, lucernmjöl, riskliolja, naturlig e-vitamin, 
lysin, melass, salt, kalciumkarbonat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, 
prebiotika(MOS), probiotika(levande jäst), metionin, biotin och 
HYGAIN® vitamin- och kelaterade mineral-mix.

Råprotein .............................. 25%
Råfett ..... ................................ 8%

Max råfiber ........................... 10%

Tillsatt salt ....................... 1.25%
Kalcium ............................... 2.2%
Fosfor ...................................... 1%   Lysin ............................. 20 g/kg

Vitamin E....................740 IU/kg

Selen ..................... 125 mg/kg

Koppar ................... 100 mg/kg

Analys

1 kg HYGAIN® GROTORQUE® innehåller:

Lysin ................................ 20 g
Metionin .......................... 2.5 g
Kalcium ........................... 22 g
Fosfor  .............................. 10 g
Magnesium ....................... 10 g
Natrium  ........................... 4.6 g
Kalium  ............................. 13 g
Klorid ............................... 8.2 g

Järn ............................. 380 mg
Zink ............................. 280 mg
Mangan ......................  250 mg
Koppar ........................ 100 mg
Jod ................................. 2 mg
Kobolt ......................... 0.64 mg
Selen .......................... 1.25 mg

Vitamin A ................. 32000 IU
Vitamin B1 .................... 17 mg
Vitamin B2 .................... 24 mg
Vitamin B6 .................... 10 mg
Vitamin B12 ................... 70 ug
Vitamin D3 ................. 2100 IU
Vitamin E ..................... 740 IU
Vitamin K ...................... 11 mg

Niacin .......................... 90 mg
Pantotensyra ................. 34 mg
Folsyra ......................... 7.5 mg
Biotin ........................  2000 ug
Kolin ......................... 1620 mg
Bio-Mos® .................. 5000 mg
Yea Sacc®1026 ........... 5000 mg

Foderråd

HYGAIN® GROTORQUE® introduceras i hästens foderstat 
under en period på 3 veckor. 
Rekommenderad giva:
Ca 200-400 gram per hundra kg kroppsvikt dagligen 
kombinerat med grovfoder och fri tillgång på vatten.

Microniserad müsli för att underlätta matsmältning
Kelaterade mineraler för hög tillgänglighet
Aminosyror för muskelutveckling och tillväxt
Naturlig Vitamin E
Bio-Mos®  
Yea Sacc®1026, levande jäst-kultur
HYGAIN® RBO® Equine Performance Oil®

Smältbart råprotein…......21,53%

Stärkelse……………….....….13,3%
Socker……………….…………….8%
MJ……………………….….……12,5




