
Viking vital müsli pony / Iceland hestefoder 
Velsmagende, koncentreret og fiberrigt foder til ponyer og islandske 

heste. Produktet har et lavt indhold af melasse, og indeholder bl.a. 

havre, majsflager, æblerester og lucerne. Vælg mellem en sæk med 15 

kg, en halv palle (24 x 15 kg sække), og en hel palle (48 x 15 kg sække). 

 

Foderindhold - ingredienser: 

*Piller 59,50%   

Majsflager 11,50%   

Havre 15,00%   

Æblerester 6,00%   

Lucerne 5,00%   

Melasse 1,50%   

Planteolie 1,50%   

*Piller: Grønmel, hvedeklid, bygklid, hørfrø, ølgær, melasse og min. vitaminer 

 

Foderindhold – mineraler og vitaminer:  

Råprotein 10,00%  Vitamin A 25.000 IE  Cholinchlorid 100,00 mg 

Råfedt   4,50%  Vitamin D3   3.000 IE  Ca-Pantothenat   37,50 mg 

Råfibre 13,00%  Vitamin E 200,00 mg  Jern   80,00 mg 

Rå aske   8,00%  Vitamin B1   10,00 mg  Kobber   45,00 mg 

Calcium   1,00%  Vitamin B2   17,00 mg  Zink 100,00 mg 

Fosfor   0,55%  Vitamin B6   11,00 mg  Mangan   46,00 mg 

Magnesium   0,30%  Vitamin K3     3,00 mg  Jod     0,80 mg 

MJ  11,00%  Vitamin C   50,00 mg  Selen     0,70 mg 

Natrium   0,40%  Vitamin B12   80.00 mcg  Kobalt     0,50 mg 

Stivelse 23,80%  Biotin  430.00 mcg  Niacin   45,00 mg 

      Folicsyre     4,00 mg 

        

  

 

 
Fodringsanvisning (per dag): 

Pony / islænder, 300 kg: 1,0 kg vital müsli pony / Iceland, og 5 kg hø eller tør wrap (grovfoder). 

Pony / islænder, 250 kg: 0,75 kg vital müsli pony / Iceland, og 4 kg hø eller tør wrap (grovfoder). 

 

Bemærk venligst: Fodringsanvisningen er kun vejledende. Du bør altid tage hestens huld, 

race, alder og dens fysiske aktivitetsniveau, og andre særlige hensyn med i dine betragtninger, 

når du vurderer mængden af foder. Heste er forskellige, og du bør tilpasse fodringen 

individuelt efter den enkelte hest, så du opnår en optimal foderstand, og sikrer at hesten får 

sit behov for mineraler, vitaminer og grovfoder dækket på daglig basis.  
 

Spørgsmål? Kontakt Salgsafdelingen  

på 7021 2626, eller send din mail til  

salg@p-lindberg.dk  

 

mailto:salg@p-lindberg.dk

