
                   

Återförsäljare:

Ledande inom hästfoder i över 25 år
AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder 
med stor framgång och har nu ett av marknadens mest 

välrenommerade hästfoder. AB Johan Hansson verksam 
inom lantbruksnäringen sedan 1897 med en unik känsla för 

foderkvalité och omsorg för djuren.
EDEL–  marknadsförs och säljs över hela landet.

Näringsinnehåll 
per kg

EDEL
HIPPOS
Låg 1,0

EDEL
HIPPOS 

Normal 3,7

EDEL
HIPPOS 
Hög 6,0

Kalcium 50 105 120

Fosfor 50 28 20

   Ca/P kvot 1 3,75 6

Magnesium 50 50 50

   Ca/Mg kvot 1 2,2 2,5

Koksalt        %        18 18 18

   Tillsatser

Vitamin A 150 000 150 000 150 000

Vitamin D    10 000 10 000 10 000

Vitamin E 7 500 7 500 7 500

Zink                        2 500 2 500 2 500

Mangan                   1 400 1 400 1 400

Jod                           8 8 8

Järn                          500 500 500

Kobolt                      10 10 10

Koppar                     1 100 1 100 1 100

Selen                        25 25 25

   AB Johan Hansson    Spannex AB
   

Tel. 018 - 66 05 00
   Tel. 0521– 26 20 50

           info@spannex.se
    www.johanhansson.se    www.spannex.se

EDEL HIPPOS Mineraler är pelleterade och säljs i 12 kgs hink och 15 kgs säck
av Mineral Normal.
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EDEL HIPPOS Mineral – nyhet i EDEL familjen

Efter att ha producerat hästfoder med stor framgång sedan 1981 har 
vi nu nöjet att presentera ett helt nytt mineralfoderkoncept, mineral-
foder utvecklat enligt de senaste rönen om hästens näringsbehov. 
EDEL HIPPOS  mineraler omfattar produkter för alla typer av hästar. 

Den naturliga hästen är i grunden ett stäpplevande, gräsätande hovdjur som 
fick mineraler naturligt via betet och jorden. I dag har vi hästar på stall och
             i mindre hagar med litet   

   urval av betesväxter. Därför
   är det viktigt att tillföra 
   hästen mineraler, det är 
   viktigt för hela hästens  
   kropp skelett, senor, muskler 
   och inre organ.

 
   En häst känner inte sitt behov 
   av mineraler därför kan fri
   tilldelning inte rekommenderas.
   Fri tillgång till saltsten ska 
   däremot alla vuxna hästar ha. 

Hästar som utfodras enbart
med stråfoder/bete och råvaror

såsom spannmål, betfor och soja behöver komplettera foderstaten med ett 

Hästar som utfodras med färdigfoder kan eventuellt behöva till-
skott av mineralfoder beroende av om hästen tävlas och tränas 
hårt, är avelsston, är unghästar eller om ståfodret har ovanligt 
låga mineralvärden. 

Läs mer om EDEL HIPPOS Fodersortiment på vår hemsida.  

www.edelhippos.se

EDEL HIPPOS Mineral omfattar pelleterade produkter för 
alla typer av hästar och ger ett balanserat basintag av mineraler, 
vitaminer och spårämnen. För att göra det enkelt att välja rätt mineral-  
foder har vi fokuserat på kalcium/fosforkvoten. 
För råd kontakta oss.

EDEL HIPPOS Normal 3,7 kompletterar en 
foderstat med ett normalt stråfoder och små 
kraftfodermängder. Där består vallfodret mest 
av olika grässorter med klöverinslag, som 
majoriteten av våra svenska vallfoder gör. 

EDEL HIPPOS Hög 6,0 har tagits 
fram för att täcka behovet hos hästar 
som får stråfoder med låga kalcium-
värden såsom rena gräsvallar, eller 
hästar som får stora kraftfodergivor 
av spannmål tex tävlingshästar som 
tränas och tävlas intensivt.

EDEL HIPPOS Låg 1,0är anpassat för hästar som får stråfoder med hög kal-
 ciumhalt såsom klöverrika vallar, eller tillskottsutfodras med lusernpellets.

Ofta går avelsston och föl på bete/stråfoder med höga proteinvärden eftersom 
deras behov av smältbart råprotein är högt.
Där behövs det oftast kompletteras med fosfor. Även till fånghästar med en 
foderstat bestående av halm och lusernpellets passar denna mineral bra.

Utfodringsrekommendationer per häst och dag:
Mineral Havre/Korn Betfor Hö 

Ponny 40 -100g 0-2 kg 0-0,5 kg 3-8 kg
Promenadhäst 75 -120g 0-2 kg 0 -0,5 kg 7-10 kg
Hårt arbetande Häst 100 -200g 0-5 kg 0,5 -1 kg 7-10 kg
Avel Häst 120 -250g 0-4 kg 0-1 kg 6-10 kg
Rek. minst 1,5 kg hö/100 kg häst. Digivande, dräktiga ston samt unghästar behöver 
oftast proteintillskott. 

För utfodringsråd - tveka inte kontakta oss!

 

mineralfoder.


