
 HAVENS Urtemineral – ”Den grønne vitaminpille” 
  
 

 
 

 

Sammensætning: Foderkridt, lucernegrønmel, sojaskaller, hvedeskalmel, rosmarin, bukkehornsfrø,  
rapsolie, pebermynteolie, fodersalt, vitamin- og mineralforblanding, antioxidanter. 
 
Udseende: Granulat 
 

Emballage: 9 kg spand og 20 kg sæk 
 
Velsmagende hestemineral/vitaminblanding af meget høj biologisk kvalitet. Baseret på lucerne, 
naturlige krydderurter og naturlig aroma (pebermynteolie).  Indeholder udelukkende coatede vitaminer 
og organisk bundne (chelaterede) spormineraler, hvilket sikrer fuld næringsværdi, lang holdbarhed og 
en meget høj optagelighed. Kompletterer og afbalancerer kornrationen med alle nødvendige 
næringsstoffer. Er ligeledes velegnet til heste, der pga. af nøjsomhed kun har behov for et rent 
mineral/vitamintilskud og selvfølgelig uundværlig til heste på græs. Kan ligeledes anvendes som 
supplement ved fodring med hø eller wraphø, der er af mindre god kvalitet eller høstet på arealer uden 
tilførsel af handelsgødning. HAVENS Urtemineral indeholder IKKE melasse, kunstig farve, kunstig 
aroma eller kunstige konserveringsmidler.  
 
Fodringsanvisning: 
 
Vedligehold: 20 g/100 kg   
Let/moderat arbejde: 30 g/100 kg   
Hårdt arbejde:  40 g/100 kg   
Føl og plage:  30 g/100 kg (udvokset vægt)   
Avlshingste og drægtige hopper: 35 g/100 kg   
Diegivende hopper:  40 g/100 kg 

 
  

Eksempel: 500 kg hest i let/moderat arbejde skal have 5 x 30 g = 150 g/dag 
 

Hvis der suppleres med tilskuds- eller fuldfoder (ikke korn) skal mængden af Urtemineral reduceres 
for at undgå overforsyning med vitaminer og mineraler. Kontakt venligst vores foderrådgivning for 
vejledning. Husk at hesten hver dag skal have mindst 1,2 kg godt hø el. 1,4 kg wrap pr. 100 kg, samt 
adgang til frisk drikkevand og saltsten. 
 
Næringsindhold: 
 
Calcium (Ca)  12,0 % B6-vitamin 35 mg Meso-Inositol 80   80 mg 
Phosphor (P)   3,0 % B12-vitamin 250 mcg Folinsyre 40 mg 
Ca/P forhold:   4 C-vitamin 1.000 mg Zink (Zn)  3.000 mg 
Natrium (Na)  3,6 % D3-vitamin 20.000 IE Jern (Fe) 2.500 mg 
Kalium (K) 1,8 % E-vitamin 5.000 mg Chrom (Cr)  30 mg 
Magnesium (Mg) 3,0 % K3-vitamin 60 mg Mangan (Mn) 1.600 mg 
Tilsat pr. kg:  Biotin 5.500 mcg Kobber (Cu) 800 mg 
A-vitamin 300.000 IE Cholinchlorid 1.500 mg Selen (Se) 15 mg 
B1-vitamin 100 mg Niacin 250 mg Iod (I) 6 mg 
B2-vitamin 80 mg Panthothensyre 100 mg Cobalt (Co) 5 mg 
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Havrefri 

100 % organisk 
bundne 

spormineraler 


