Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Build Up Conditioning Cubes

- Kvalitetsfoder till hästar som ska återställa eller
förbättra hull, muskelbyggnad och styrka
Unghästen som ska till unghästbedömning eller championat
behöver ofta lite extra hjälp för att bygga upp muskler. Hästar som
har varit sjuka i en period behöver en hjälpande hand för att
återvinna full styrka. Tävlingshästar i hårt arbete kan också ha svårt
att äta tillräckliga mängder foder och på så sätt kan de mista både
vikt och muskelmassa. Detta kan resultera i minskad prestationsförmåga. Build Up har utvecklats speciellt för att möta dessa ökade
behov.
Build Up har ett högt innehåll av lättsmält protein, och vitamin/
mineralinnehållet är både lättsmält och koncentrerat. Hästen får
i sig många kalorier på den rekommenderade dagliga mängden
Build Up, och kan på så sätt förbättra både hull, muskelbyggnad
och styrka på relativ kort tid. Stärkelsehalten är måttlig och utan
havrestärkelse för att undvika onödig oro eller stress hos hästen.
Fodret har ett mycket högt innehåll av lättsmälta fibrer och olja,
och har samtidigt tillsatts den aktiva jästkulturen, Actisaf®. Detta säkerställer en god tarmfunktion, vilket är
viktigt för en frisk och välmående häst. Fodret är välsmakande, dammfritt och lättsmält.
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Build Up finns också som müsli foder.
Sammansättning:
(Build Up Cubes)		
Vetekli
Omelasserade sockerbetsfibrer
Havrekli
Värmebehandlat vete

Solrosextrakt
Vetemassa
Sockerrörsmelass
Lucern
Vegetabilisk olja
Värmebehandlat korn

Kalkstensmjöl
Salt
Kalcinerad magnesit
Actisaf® jästkultur

Analytiska ingredienser
Build Up Cubes
Smältbar energi
12,5 MJ/kg
0,95 FE/ kg
Torrhalt procent
86 %
Råprotein
13 %
Smältbart råprotein 101,4 g/kg
Råfett
5,5 %
Råaska
8%
Växttråd
13 %
Stärkelse
16 %
Socker
6,5 %
Lysin
0,6 %
Kalcium
1,0 %

Fosfor
Magnesium
Salt
Natrium
Kalium
Koppar
Kobolt
Järn
Mangan
Selen
Zink
Jod
Vitamin A
Vitamin D3

Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin K
Biotin
Folinsyra
Cholinklorid
Nikotinsyra
Pantotensyra

0,5 %
0,3 %
0,8 %
0,3 %
0,9 %
40 mg/kg
0,35 mg/kg
70 mg/kg
123 mg/kg
0,6 mg/kg
166 mg/kg
0,85 mg/kg
14.000 IE/kg
1.500 IE/kg

375 mg/kg
14 mg/kg
4,5 mg/kg
10 mg/kg
0,02 mg/kg
1 mg/kg
1,1 mg/kg
20 mg/kg
832 mg/kg
20 mg/kg
15 mg/kg
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
FODERRÅDGIVNING
Den rekommenderade mängden Build Up bör följas, eftersom det ger hästen nödvändiga vitaminer och
mineraler. Build Up ska ges tillsammans med hö eller hösilage av god kvalitet i en daglig mängd som
motsvarar 1,75- 2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Utfodring
av hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så den får optimal utfodring i förhållande
till prestation och hull. Saltsten ska alltid finnas tillgänglig. Elektrolyter bör ges efter resor eller om hästen har
svettats mycket. Man kan komplettera med Hartog/Brogaardens Lucern Mix, Hartog Gras-Mix, Fibre
Performance eller Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alle tre produkter ska blötas upp i vatten!) för att ge
extra fibrer och energi i foderransonen.
Förslag till daglig fodergiva (ska fördelas på minst 3 lika måltider)
Hästens
normal
vikt

300 kg

400 kg

500 kg

600 kg

Underhåll/
mycket lätt arbete

Lätt/måttligt arbete

Build Up
1,5 kg/dag
Lucern
0,25-0,5 kg/dag
Hö
min. 5,5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Build Up
Lucern
Hö
Salt

1,75 kg/dag
0,25-0,5 kg/dag
min. 5,5-6 kg/dag
½ msk/dag

Build Up
1,75-2 kg/dag
Lucern
0,5-0,75 kg/dag
Hö
min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Build Up
Lucern
Hö
Salt
Ev olja
Build Up
Lucern
Hö
Salt
Ev olja
Build Up
Lucern
Hö
Salt
Ev olja

2,25 kg/dag
0,5-0,75 kg/dag
min. 7-8 kg/dag
1 msk/dag
1-2 dl/dag
3,0 kg/dag
0,75-1 kg/dag
min. 9-10 kg/dag
1½ msk/dag
1-3 dl/dag
3,5 kg/dag
1-1,5 kg/dag
min. 11-12 kg/dag
2 msk/dag
1-3 dl/dag

Build Up
2,5 kg/dag
Lucern
0,5- 1 kg/dag
Hö
min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten
Build Up
2,75 kg/dag
Lucern
0,75-1 kg/dag
Hö
min. 11-12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Måttligt/hårt arbete
Build Up
2,25 kg/dag
Lucern
0,25-0,75 kg/dag
Hö
min. 5,5-6 kg/dag
Elektrolyter*
5 0 g/dag
Ev olja
1-2 dl/dag
Build Up
3 kg/dag
Lucern
0,5-1 kg/dag
Hö
min. 7-8 kg/dag
Elektrolyter*
60 g/dag
Ev olja
1-2 dl/dag
Build Up
4 kg/dag
Lucern
1-1,5 kg/dag
Hö
min. 9-10 kg/dag
Elektrolyter*
80 g/dag
Ev olja
1-3 dl/dag
Build Up
4,5 kg/dag
Lucern
1-1,5 kg/dag
Hö
min. 11-12 kg/dag
Elektrolyter*
90 g/dag
Ev olja
2-4 dl/dag

1 liter Build Up Cubes väger ca 670 g.
*Mängden elektrolyter är baserad på Brogaardens Elektrolyter. Om man använder ett annat märke ska
mängden justeras. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för att få utfodringsplanen justerad.
Build up kan också användas i mindre mängder som komplement till hästens normala utfodring. T.ex. 1 kg
Build Up pr. dag (500 kg häst). Om hästen går ner i vikt av de vägledande utfodringsförslagen kan mängden
Lucern och olja ökas eller man kan komplettera med Equi-Jewel eller Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (ska
blötas upp i vatten!) eller mindre mängder havre. Om din häst går upp i vikt av de vägledande foderplanerna ska mängden Lusern och olja minskas. Om det inte räcker kan mängden Build Up minskas och i stället
kompletteras med en vitamin/mineralblandning t.ex. Performance Vit & Mins/Suregrow. Som alternativ kan
fodret bytas ut mot Staypower Müsli, Staypower Cubes eller Trotting Cubes. Om det inte är tillräckligt för att
hästen ska gå ner i vikt, kan grovfodermängden reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Förpackning: 20 kg säck (varunummer 30685)
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum
som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

