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Fodermiddel, 
pelleterede havreskaller

Gennem innovativ tilgang, viden og sikkerhed
udvikler og forædler R2 Agro funktionel ernæring
for professionelle og passionerede hesteejere,
der sigter efter det optimale – med ro i maven
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EQ FiberHigh fremstilles af GMO-fri kvalitetshavreskaller. EQ FiberHigh 
er meget velegnet som fi bertilskud til heste, der ønskes begrænset i 
stivelsestildeling. Det høje indhold af omsættelige fi bre er velegnet 
til heste, der har behov for et mættende lavenergi-foder. Den gode 
fi berkilde medvirker til at fremme den mikrobielle fi berfordøjelse i 
tyktarmen. EQ FiberHigh indeholder beta-glucaner og fosforlipider, 
som er særdeles sundt for mavesækken, især i stressede situationer. 

Fordele og e� ekt
•  Tilfører gode sunde fi bre af høj 

kvalitet
•  Fremmer den mikrobielle fi ber-

fordøjelse
•  Meget velsmagende
•  Optimalt til heste, som i perioder 

går fra sit grovfoder eller er småt-
spisende, f.eks. ved løb eller 
konkurrence

•  God kvalitet uden uønskede sto� er
•  Viser rigtig god e� ekt på heste 

med efterløb
•  Kan tildeles både vådt og tørt

heste.R2agro.dk

Anvendelse
Anvend efter behov. 

Resultater på forbedret fordøjelse er 
observeret allerede ved daglig tildeling 
af 40 g/100 kg kropsvægt.

Et måltid bestående af mere end 150 g 
EQ FiberHigh/100 kg kropsvægt anbe-
fales at opbløde.

EQ FiberHigh kan anvendes med me-
get stor succes før arbejde/motion for 
at sikre, at hesten har fi bre i maven.

EQ FiberHigh er særdeles anvendeligt 
opblødt, idet hestene fi nder det meget 
velsmagende, og pillerne suger vandet 
til en god appetitlig grød.

Vejledende analyser
ANALYTISKE BESTANDDELE PR. KG

Energi – Foderenheder 0,5 FEh
Energi – DE 9,6 MJ
Råprotein 3,9 %
Råfedt 1,4 %
Træstof 27,0 %
Råaske 3,4 %
Fiber 66,7 % NDF
  31,7 % ADF
Stivelse 7,8 %
Sukker 0,8 %

Pakning
• 22 kg papirsække


