Valikoima

väkirehuja ja
karkearehuja

Naturally healthy..

Näkemyksemme
Kun isäni Jan aloitti ruohon kuivatusbisneksen vuonna 1950, hän perusti koko liiketoiminnan yhden pääperiaatteen ympärille:
”Älä tee mitään, mitä kaikki muut voivat tehdä tai ovat jo tekemässä” Vielä tänä päivänäkin tämä motto on liiketoimintamme
ydin.
Hyvä esimerkki tästä on Lucerne Mix, jonka esittelimme vuonna 1991. Tästä tuotteesta, joka oli ainutlaatuinen Alankomaiden
markkinoilla, tuli niin onnistunut, että se poiki uuden tyylisuuntauksen hevosten ruokinnassa. Vuosien varrella valikoimamme
on laajentunut koskemaan täysrehuja ja karkearehuja voidaksemme tarjota täysin kattavan rehuvalikoiman kaikille hevosille.
Nykyään viemme tuotteitamme ympäri maailmaa, Euroopasta Lähi-itään ja Japaniin. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että useat
ratsastuksen maailmanmestarit ovat käyttäneet meidän tuotteitamme jo vuodesta 1994. Esimerkiksi esteratsastajat Franke
Sloothaak, Rodrigo Pessoa, Dermott Lennon ja Jos Lansinkin ovat olleet erittäin tyytyväisiä asiakkaitamme.
Vuonna 2007 käynnistimme uuden tuotantolinjan tuottamaan käteviä 20 kg karkearehupaaleja hevosille. Ensiksi aloitimme
Compact Grass-nimisen tuotteen valmistamisen, ja siitä edelleen olemme laajentaneet korsirehuvalikoimaa. Kysyntä laadukkaita
karkearehuja kohtaan kasvaa edelleen, koska edut ovat tulleet yhä tunnetummiksi. Onnistuminen Compact Grass – tuotteen
kanssa sai meidät innostumaan ja rakentamaan lisää tuotantolinjoja vuonna 2013. Niiden avulla voimme paremmin vastata
kasvavaan kysyntään karkearehuja kohtaan sekä kotimaassa, että ulkomailla.
Valikoimamme erilaisia karkearehuja ja laadukkaita väkirehuja erottaa meidät kaikista muista rehutoimittajista. Voimme tarjota
ruokintaohjelman, jossa väki- ja karkearehu ovat täysin koordinoitu keskenään sopimaan erityistarpeisiin yksilöidysti mille
tahansa hevoselle.
Hyvinvointi, terveys ja parantunut suorituskyky sopusoinnussa. Siitä koostuu Hartog rehumenu hevosille.

Wil Hartog
General Director
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Normaali ruokinta lähtee karkearehusta
Puhuttaessa hevosen ravinnosta, useimmiten keskustelussa
keskitytään erilaisiin lisärehuihin, mysliin, viljasekoituksiin ja
täysrehujen koostumukseen, tai näiden tuotteiden optimaalisiin suhteisiin. Liian harvoin karkearehusta käydään keskustelua. Karkearehun tärkeys unohtuu usein ihmisiltä.
Suurin osa hevosen ruokavaliosta tulisi koostua karkearehusta
kuten ruohosta, heinästä tai sinimailasesta. Hevosen fysiologia
on suunniteltu siten, että hevosen tulisi syödä karkearehua koko
päivä, koska riittävä karkearehu on välttämätöntä toimivaa ruuansulatusta ajatellen. Optimaalinen ruokavalio koostuu vähintään
60% karkearehusta. Hevonen, joka liikkuu säännöllisesti ei todennäköisesti kasvata ”heinämahaa.”Siksi varmistathan riittävän ja laadukkaan karkearehun saannin. Ohjeistuksena on ruokkia hevosta 1-1,5 kg
korsirehulla 100 painokiloa kohden päivässä.
Koska väkirehut ovat yhä useammin suuntautuneet erikseen tietyn rodun
ja tyypin hevosille, on tärkeää tietää mitä ravintoaineita, kuten vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita, sisältyy hevosen karkearehuun. Tämä mahdollistaa
asianmukaisen yhteensovittamisen täys- ja karkearehun välillä, jotta hevosen tarpeet
saataisiin kokonaan täytettyä.

Hartogilla me voimme tarjota hevosellesi tai ponillesi täysin tasapainoisen ruokavalion, jossa
väkirehut ja karkearehut täydentävät toisiaan täydellisesti

|

4

Hevosen ruoansulatus
Suu
Hyvät hampaat ovat perusta ruuansulatukselle. Purenta hajottaa
ruokaa ja stimuloi syljen eritystä.
Syöntiajat ja syljen eritys
1 kg karkearehua
40 min.
1 kg väkirehua
10 min.

3,5 litraa sylkeä
1 litra sylkeä

Sylki varmistaa, että ruoka liukuu helposti alas ruokatorvea pitkin,
sekoittuu hyvin mahalaukun nesteisiin ja neutraloi vatsahappoja

Älä anna aikuiselle hevoselle enempää kuin 2 kg väkirehua ateriaa
kohti ja varmista, että vähintään 60% sen kalorien tarpeesta ovat
tulleet karkearehusta ja yritä jakaa ruokinta mahdollisimman moneen kertaan päivässä.
Ohutsuoli
Hevosen ohutsuoli on noin 20 metriä pitkä. Rehun koostumus
määrittää missä ruoansulatuskanavan osassa se pilkkoutuu. Esimerkiksi väkirehut, viljat ja porkkanat sulavat ohutsuolessa. Suoliston liikkeet sekoittavat ruokasulan suoliston nesteiden kanssa.
Kuidut rehussa vaikuttavat suoliston liikehdintään ja siksi ruoansulatukseen kokonaisuutena.

Ruokatorvi
Kun ruoka on nielty, se siirtyy ruokatorven kautta vatsaan. Yleisesti ottaen tämä tapahtuu ilman ongelmia, mutta hevonen, joka Umpilisäke ja Paksusuoli
syö liian ahnaasti tai ei pureskele riittävän hyvin, voi saada tukok- Hevosen umpilisäke on suuri ja täyttää melkein koko oikean puosen. Ahneita syöjiä voidaan hidastaa käyttämällä Hartog syöttölaa- len vatsasta. Umpilisäke on taskun muotoinen elin, jossa ruoka säitikkoa tai sekoittamalla Hartog karkelyy pitkään ennen siirtymistään paksuVatsalaukku
arehua väkirehun kanssa. Se kannustaa
suoleen, joka on myös huomattavan
OhutUmpilisäke
suoli
perusteelliseen pureskeluun ja lisää sylkokoinen. Paksusuolessa kuidut, heinä
Peräjen tuotantoa.
ja ruoho hajotetaan miljoonien bakteesuoli
rien avulla. Lopuksi ruoantähteet siirVatsalaukku
tyvät peräsuoleen ja poistuvat kehosta
Ruokatorvi
Tilavuudeltaan ainoastaan 10 –15 litlannan muodossa.
raa. Hevosen mahalaukku on siis melko pieni. Hyvä yhdistelmä mahalaukun
Hyvä ruoansulatus tuottaa pyöreitä ja
Paksusuoli
nesteitä parantaa ruoansulatusta ohutsileitä lantapalloja ilman suuria paloja
suolessa. Ruoansulatusnäytteet, jotka
korsia tai kokonaisia viljoja niitä syösisältävät paljon sylkeä ja ovat hyvin
tettäessä.
kosteita sekoittuvat parhaiten mahalaukun nesteisiin. Lisäksi kerralla syöty rehun määrä vaikuttaa
olennaisesti.
ällä ruoalla
Hevosen syöm
n
ntia päästäksee
menee 35-40 tu
istön.
oansulatuselim
läpi hevosen ru
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Hartog karkearehu
Kuivatus
atsalaukku
Kuivaamossa leikattu sato kuivataan
tietokoneohjatun kuivausrummun avulla
korkeissa lämpötiloissa. Nopea kuivausprosessi varmistaa, että tuote säilyttää
tuoreuden sekä elintärkeitä ravitsemuksellisia ominaisuuksia, vitamiineja ja kivennäisaineita.

Hallittu viljely
Hartog karkearehua on tuotettu hallituissa maatalouden olosuhteissa, mikä takaa,
että se on rikkaruohotonta ja myrkyllisiä
kasveja ei esiinny.

Koko prsessin seuranta
Jokaisen vauheentuotantoprosessissa
kylvöstä jakeluun loppukäyttäjille Hartog
valvoo itse. Seuraamalla koko prosessin
ja tiukat laadunvalvontakriteerit takaavat
parhaan mahdollisen Hartog- laadun.

Sadonkorjuu
Keräämisen jälkeen sato pienitään ja lähetään kuivattavaksi.
Hartog karkearehun edut:
Hallittu viljely
Tasainen laatu vuoden ympäri
n Homeeton ja bakteeriton
n Hyödyllistä allergisille hevosille
n Tuoreus ja maku säilyvät ennallaan
n
n

Mikä on ero?
Hartog -karkearehutuotteet kaikki valmistetaan samalla tavalla, mutta niiden välillä on eroja. Sikäli kun vitamiineja ja kivennäisiä
halutaan, voidaan Hartog Lucerne Mix:illä korvata iso osa väkirehuruokintaa. Grass-mix ja Compact crass ovat laadukkaita karkearehu
tuotteita, joilla voidaan korvata ruoho, heinä ja säilörehu.
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Hevosen ruoansulatus
Todistetut
hyödyt Hartog Lucerne Mix
Kuiturikas sekoitus
Nuori ja juuri leikattu sinimailanen sekoittettuna vihreänä
leikattuun kauraan ja apilaan ovat perusosat Hartog Lucerne
Mix:ssä. Tämä yhdistelmä takaa hitaan kalorien vapautumisen,
joka parantaa kestävyyttä aiheuttamatta hevosen ”kuumumista” tai hermostumista. Sokeri- ja tärkkelystasot Hartog Lucerne
Mix:ssä ovat erittäin alhaiset, mikä tekee tästä karkearehuseoksesta sopivan kaikille hevosille ja poneille. Lisäksi tämä
korsirehusekoitus sisältää melassia ja kasviöljyä, mikä johtaa
korkealaatuiseen rehuun, sisältäen luonnollisia vitamiinieja A, B
ja E, biotiinia, mineraaleja ja hivenaineita.
Lucerne Mix edistää optimaalista ruoansulatusta parantamalla
syljeneritystä. Tämä tuottaa näkyviä tuloksia:
Kiiltävä ja elinvoimainen karvapeite
n Parantaa kavion kasvua
n Edistää lihaksiston kehitystä
n Alentaa ruoansulatusongelmia neutraloimalla vatsahappoja
n

Lucerne Mix on todistanut
laatunsa ajan mittaan. Esteratsastuksen maailmanmestarit (Franke
Sloothaak, Rodrigo Pessoa,
Dermott Lennon ja Jos Lansinkin)
joista kaikki ruokkivat hevosensa
Hartog Lucerne Mix:illä.
Lucerne eli alfalfa on palkokasvi,
jonka juuret ulottuvat 1-1,5 met-

riä syvälle. Se tuottaa ainutlaatuisia ravintoaineita. Typpeä sitovat bakteerit tuottavat juuresta kasviin helposti sulavia proteiineja. Sama
ei päde säilöheinään tai esikuivattuun heinään,
joka on tuotettu keinotekoisilla lannotteilla.
Proteiinit näissä tuotteissa ovat usein elimistön vaikea sulattaa
ja voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia.
Tammoille ja varsoille
Hartog Lucerne Mix on erittäin hyödyllinen myös hevoskasvatuksessa. Sinimailanen sisältää enemmän vitamiineja
ja kivennäisaineita, kuin muut viljelykasvit. Lucerne-mix:ssä
on runsaasti kalsiumia, fosforia, tärkeitä hivenaineita kuten
kuparia, kobolttia ja seleeniä, ja välttämättömiä aminohappoja,
jotka auttavat kehittämään luita ja niveliä. Lucerne Mix
on myös hyvä beetakaroteenin lähde, joka on A-vitamiinin
rakennuspalikka. Myönteiset vaikutukset beetakaroteenin
hedelmällisyyteen ei ole ainoa syy käyttää Luzernin Mix:ä
jalostuseläimillä. Lucerne Mix on nimittäin ihanteellinen
karkearehutuote myös nuorille hevosille, koska se sisältää
runsaasti kalsiumia ja välttämättömiä aminohappoja, kuten
lysiiniä ja metioniinia, jotka tukevat lihasten kehitystä.
Hartog Lucerne-mix on saatavilla 20 kg säkeissä. On myös
mahdollista tilata ± 400 kg paaleissa
kooltaan 110 x 100 x 80 cm.
Lisää Lucerne Mix:ä väkirehuun
saavuttaaksesi paremman ruoansulatuksen ja terveemmän
vatsan.

ksia vatsaan

ikutu
Positiivisia va

Ruokintasuositus:
Normaali annostus: 1 kg per 100 kg ruumiin painosta päivässä.
Täydentävä annostus (heinän kanssa): 1.5 - 3 kg päivässä (yksi 10 litran ämpäri ± 1,5 kg)
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Luonnonmukainen Grass-mix
Hartog Grass-mix sisältää korkealaatuista kuivaa heinää rikastettuna ± 20%, kasviöljyllä ja
melassilla. Kasviöljyn ja melassin lisääminen sitoo lehtevän tuotteen yhdeksi maukkaaksi
kokonaisuudeksi. Pölytön Grass-mix on erityisen sopiva hevosille, jotka ovat allergisia pölylle. Melassi tekee tuotteesta maukkaamman, mikä tekee siitä erittäin maistuvan kaikille
hevosille ja poneille. Kasviöljyn myötävaikutuksena on hohtava turkki ja hidas energian
vapautuminen.
Vähäproteiininen
Maukas ja ravitseva karkearehu
n Hygieeninen tapa säilöä karkearehua
n Hyödyllinen allergisille hevosille
n Erittäin kuitupitoista
n Suositellaan erityisesti vanhemmille hevosille,joilla heikentyneet hampaat
n
n

Gras-mix on hyvä lisä hevosille, jotka ovat vähällä treenillä
tai eivät liiku juuri lainkaan. Hyvä ruokavalio voidaan taata
Grass-mix:illä tai yhdistelmällä Grass-mix:ä ja kuivaheinää tai
esikuivattua säilöheinää. Sen avulla voidaan säästää väkirehukustannuksissa. Grass-mix sisältää kaikki välttämättömät
ravitsemukselliset tekijät, vitamiinit ja kivennäisaineet, joita
erityisruokavalio vaatii. Jos tarvitset hevoselle huippusuorituskykyä on hyvä lisätä Grass-mixi:ä väkirehun sekaan .
Grass-mix pakataan kierrätettäviin 90 litran muovipusseihin,
joiden paino on noin 18 kg. Pussi suojaa tuotetta ulkopuolisilta epäpuhtauksilta.

Luonnontilassa
Luonnossa hevoset on tehty laiduntamaan ja liikkumaan 14 - 16 tuntia
vuorokaudessa. Ruoansulatuskanava
on suunniteltu käsittelemään pieniä
määriä kuitupitoista ruokaa koko päivän ajan.

■ Laiduntamista
■ Lepäilyä

Ruokintasuositus:
Korvaa tai käytä yhdessä kuiva- tai säilöheinän kanssa.
Annostus: 1 kg Grass-mix per 100 kg hevosen painosta päivässä (1 ämpärillinen (10 litraa) on ± 1.5 kg)
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■ Nukkumista
■ Sosiaalista kanssakaymistä

Compact Grass: Laidunna tallissa
Jotta voisimme ruokkia hevoset myös tallissa mahdollisimman luonnollisella tavalla, Hartog
on kehittänyt ainutlaatuisen tuotteen nimeltä Compact Grass, (20 kg paalissa)
100% kuivattua heinää ja lisäaineeton
Erittäin kompakti = vähemmän varastotilaa
n Pakattu suojaavaan muoviin
n
n

Hartog Compact Grass:in tuotannossa käytämme huolella valittua, erityisesti hevosille
suunnattua sekoitusta kuitupitoista heinää. Compact Grass on tiiviisti pakattu pieneen paaliin kätevän säilyttämisen ja käsittelyn takaamiseksi. Sitä ei tarvitse avata ennen syöttämistä
hevosille. Tarjoilemalla Compact-Grass paalin esimerkiksi Hartog -syöttölaatikosta, hevosen syönti karsinassa hidastuu niin paljon, että se vastaa luonnollista laiduntamista.

Nykytilanne
Nykyaikaisessa hevosenpidossa, hevoselle annetaan mahdollisuus syömiseen n. 6-8 tuntia päivässä. Hevoselle
olisi hyvä yrittää luoda niin luonnollinen tilanne kuin mahdollista ja tarjota
”vapaaheinä”.

■ Laiduntamista
■ Lepäilyä

Pakkauksen koko on vain 50 x 30 x 30 cm per paali, varastointitilan tarve vähenee huomattavasti verrattuna perinteisiin heinäpaaleihin. Lisäksi paalit ovat pakattu muovikelmuun,
joka suojaa tuotetta ja pitää heinävaraston siistinä ja pölyttömänä.

■ Nukkumista
■ Sosiaalista kanssakaymistä

Ruokintasuositus:
Korvaa tai käytä yhdessä kuiva- tai säilöheinän kanssa.
Annostus: 1 – 1.5 kg Compact Grass per 100 kg hevosen painosta päivässä.
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Pelletit
Ruohopelletti

Lucerne pelletti

Hartogin ruohopelletti on valmistettu
tuoreena korjatusta ja keinotekoisesti
kuivatusta korresta, joka on pilkottu ja
puristettu 6 mm:n paloiksi.

Hartogin Lucerne pelletti on valmistettu
keinotekoisesti kuivatusta sinimailasesta, joka on puristettu 6 mm:n paloiksi.
Ei hävikkiä varastoinnissa tai
syöttäessä
n Paljon proteiinia
n Korvaa osan karkearehusta
n

Ei hävikkiä varastoinnissa tai
syötössä
n Järkevästi pakattu tuote
n Korvaa osan karkearehusta
n

Pakkaus
Pakkaus25 kg muovipussi
1000 kg jättisäkki

Pakkaus
Pakkaus25 kg muovipussi
1000 kg jättisäkki
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Feed Box

Jäljittelee luonnollista syömistä

Optimaalinen tapa tarjota Hartogin karkearehuja on käyttää Hartogin ruokinta-astiaa.

Hevonen ei enää pysty ottamaan isoja tuppoja kerralla ja näin ollen
ruokailuaika pitenee, mikä auttaa estämään käytös ja ruoansulatuskanavan ongelmia.
Syöttölaatikko tulisi asentaa tallissa tai tarhassa hevosen rinnan
korkeudelle.
Syöttölaatikon mitat ovat 60 x 47 x 40 cm.
Koko päivän karkearehutarve voidaan annostella syöttölaatikkoon
kerralla. Feed Box mahdollistaa ”vapaanheinän” hevoselle ympäri
vuorokauden.
Laatikon pohjassa on lokero, joka voidaan poistaa puhdistuksen
helpottamiseksi.

Hartog syöttölaatikko sisältää metallisen kalterin, joka tulee rehun päälle, jolla saavutetaan riittävän hidas karkearehun saanti.
Se on myös loistava tapa pitää ruoka syöttöastiassa, jolloin hävikki
pienenee huomattavasti.

ÖS
SUOTAVA MY

E!

VÄKIREHUILL

n
ittuvat keskenää
rkearehut seko
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t
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a pitenee.
Feed Boxissa vä
vosen syöntiaik
ja näin ollen he
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Hartog täydentävät rehut

Väkirehut suoraan luonnosta

Rehut koostuvat vedestä, hiilihydraateista, proteiineista,
rasvoista, vitamiineista ja kivennäisaineista.

Muita välttämättömiä aminohappoja hevosen keho tuottaa itse
oikeanlaisella ravinnolla.

Hiilihydraatit
Hiilihydraatit koostuvat sokereista, tärkkelyksestä ja kuiduista.
Sokerit ja tärkkelys ovat hiilihydraatteja, joita entsyymit pilkkovat
ohutsuolessa. Tämä prosessi tuottaa paljon energiaa. Jos
mahalaukku ja ohutsuoli eivät kykene käsittelemään liiallisesta
saannista johtuen kaikkea sokeria, pilkkoutumattomat osat
siirtyvät paksusuoleen jossa muodostuu haitallisia bakteereita.
Siksi on tärkeää, että tämä prosessi tapahtuu asteittain ja että
hevoset saavat vain pieniä osia sokeria ja tärkkelystä kerrallaan.

Rasvat
Hevonen sulattaa ja käyttää kasviöljyjä erittäin tehokkaasti
ravinnoksi. Tämä tapahtuu pääasiassa mahassa ja ohutsuolessa.
Rasvat tuottavat paljon energiaa, mutta vaatii paljon aikaa
muuttaa rasva käyttökelpoiseksi energiaksi. Siksi hevosen on
vähitellen totutettava ruokavalioon mikä sisältää runsaasti
rasvoja.

Bakteerit hevosen paksusuolessa hajottavat tehokkaasti
raskaampia ravinnon osia. Tämä vapauttaa nopeita rasvahappoja,
jotka imeytyvät verenkiertoon ja voidaan hyödyntää energiana.
Erittäin kiinteitä rehutuotteita syöttäessä varmistuu, että
hevonen pureskelee riittävästi ja näin ollen suolisto pysyy
aktiivisena. Lisäksi hevoset ovat tyytyväisiä, kun saavat
pureskeltavaa. Kuiturikkaalla ruoalla saavutetaan myös paljon
etuja.
Proteiinit
Proteiinit ovat elimistön rakennuspalikoita. Proteiinit ovat
siksi erittäin tärkeässä osassa varsojen ja nuorten hevosten
kasvatuksessa. Proteiinit hajoavat ruoansulatuskanavassa
aminohapoiksi ja typeksi. Aminohapot ovat välttämätön osa
hevosen ruokavaliota. Aminohappoja ovat: lysiini, metioniini,
tryptofaani, leusiini, isoleusiini, treoniini, valiini, histidiini ja
fenyylialaniini.

Vitamiinit
A-vitamiini ja beetakaroteeni lisäävät terveyttä ja hedelmällisyyttä. D-vitamiinilla on tärkeä rooli,ruuansulatuksessa se
muodostaa kalsiumia ja fosforia. E-vitamiinilla on suotuisa
vaikutus lihasten aineenvaihdunnassa.Versot ja jyvät sisältävät
runsaasti E-vitamiinia. Biotiini vaikuttaa kavion kasvuun, sekä
turkin ja ihon hyvinvointiin. Normaalioloissa, vitamiineja K, C ja
useita B vitamiineja valmistuu hevosen kehossa itsestään, mikä
tekee näistä vitamiineista vähemmän ratkaisevia tasapainoisessa
ruokavaliossa.
Kivennäiset
Kivennäisillä on tärkeä päivittäinen rooli hevosen aineenvaihdunnassa. Esimerkiksi kalsium ja fosfori ovat tärkeitä luuston
kehityksen kannalta. Optimaalinen suhde kalsiumin ja fosforin
suhde nuorilla hevosilla on 1,5: 1 ja täyskasvuisilla hevosilla 2: 1.
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Textured Mysli Balance
Huolellisesti rakennettu mysli perustuu Hartogin sinimailaseen,
eteerisiin öljyihin, yrtteihin ja parhaimpiin Hartog
viljasekoituksiin. Meidän Textured Mysli Balance auttaa sinua
syöttämään hevosellesi tai ponillesi kaiken sen tarvitseman
ravinnon, jolla saavuttaa hyvän vastustuskyvyn.
Valmis mysli alhaisilla sokeri ja tärkkelyspitoisuuksilla
on kehitetty laiduntaville hevosille ja kevyttä työtä
tekeville hevosille
n Paljon vitamiineja, mineraaleja, eteerisiä öljyjä ja yrttejä
n Vähän proteiinia
n Sisältää kuitupitoista Hartog sinimailasta ja alkuvehnää,
joka lisää pureskelua ja edistää parempaa ruoansulatusta
n Täydellinen hinta- laatusuhde
n

Eläkeläisistä urheiluhevosiin
Mysli Balance soveltuu kaikille hevosille ja poneille. Tämä valittu
mysli on erinomainen täysrehu laiduntaville hevosille. Sekoitus
ainesosia on suunniteltu antamaan hevoselle tai ponille oikean
määrän vitamiineja, kivennäisaineita ja kaloreita. Kalorit tulevat
pääasiassa helposti sulavista kuiduista ja kasviöljystä. Tuotteeseen
ei ole lisätty melassia, mikä tarkoittaa sitä, että Mysli Balance:ssa
on alhainen sokeri- ja tärkkelyspitoisuus. Se sopii myös maukkaaksi ravintolisäksi. Vaativille urheiluhevosille ja poneille Mysli
balance on loistava luonnollinen osa päivittäistä ruokailua.

RECREATION

SENIOR

EASY KEEPERS

WESTERN

Hyvän terveyden puolesta
Balance on runsaasti rikastettu Hartog sinimailassekoite. On
tunnettu tosiasia, että sinimailanen auttaa saavuttamaan hyvän
suolistoflooran ja edistää ruoansulatusta. Kuitu vapauttaa
energiaa hitaasti niin, että hevosen verensokeri ei koe piikkejä.
Hengityselimiä ja hevosen aineenvaihduntaa parantavia tekijöitä
ajatellen tuotteeseen on lisätty yrttejä ja eteerisiä öljyjä.
Lyhyesti, Balance on tasapainoinen täysrehu, jossa on alhaisempi
proteiinipitoisuus.
Sisältö:
Hartog sinimailanen, alkuvehnä, maissin ja ohran hiutaleet,
turvonnut vehnä, litistetty ohra, vehnänalkio, paahdettu
pellavansiemen, oluthiiva, paahdettu soija, porkkana ja
konsentraatti aminohappoja, kivennäisaineita, välttämättömiä
vitamiineja, kasviöljytä, vehnän leseitä, eteerisiä öljyjä ja erilaisia
yrttejä.
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YOUNG HORSES
2-4

Ruokintasuositus:
Kevyt treeni: 1,5-2,5kg per päivä lisäksi riittävän hyvälaatuista karkearehua
Rankenmpaan treeniin: Täydentää esimerkiksi Hartogin Concept tai
Energy sekoituksia.
Poneille: 1/3 tai 1/2 edellisestä määrästä.
RECREATION

SENIOR HORSE

EASY KEEPERS

2-4
YOUNG HORSES

ALL SPORTS

POLOSPORT

ALL SPORTS

RECREATION

SENIOR HORSE
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Energy Classic

Mysli kauralla

Tasapainoinen energiarehu saavuttaa huippunsa rasituksessa,
Energy Classic perustuu kuuteen laadukkaaseen viljaan, jotka
tarjoavat lisävoimaa juuri oikealla hetkellä.
Nopeaa energiaa tarjoava mysli
Lisätty E-vitamiinia, seleeniä ja luonnollisia antioksidantteja,
jotka parantavat nopeaa palutumista suorituksesta.
n Lisätty elävää hiivaa edistämään hyvää suolistoflooraa
n Runsaasti hivenaineita, kuten: kuparia, sinkkiä ja mangaania
n Hyvin sulava
n
n

Energy Classic sisältää kauraa, josta vapautuu energiaa melko
nopeasti. Tämä helposti saatava energia tekee Energy Classicista
sopivan erityisen hyvin lajeihin, jotka edellyttävät lyhyttä räjähtävää energiaa, kuten perinteiset: raviurheilu, kenttäratsastus ja
esteratsastus.
Hevoset, joilta pyydetään huippusuorituksia tarvitsevat ravinnon
tuen lihasten palautumiseen. Maitohapon kerääntymistä lihaksiin
rasituksessa voidaan vähentää helpoimmin tarjoamalla ihanteellinen osuus E-vitamiinia ja seleeniä ruokavaliossa. Tämä vähentää
todennäköisyyttä liiallisen hapon muodostumiselle ja lihaskivuille.
E-vitamiinilla on myönteinen vaikutus lihasten aineenvaihduntaan,
ja se myös vahvistaa vastustuskykyä. Luonnolliset antioksidantit
taistelevat vapaita radikaaleja vastaan ja tukevat lihasten palautumista.

SHOW JUMPING

HUNTING

TROTTING

DRAFT HORSE

Lisätty elävä hiiva estää hapon kertymistä paksusuolessa ja
edistää terveiden bakteerien kasvamista suolistossa.
Tämä urheilumysli, joka sisältää välttämättömiä vitamiineja,
mineraaleja ja hivenaineita on erityisen hyvä vähemmän
reaktiivisilla hevosilla, jotka tarvitsevat pienen kipinän
syttyäkseen. Energiaa lisäävä vaikutus myös lisää kestävyyttä
aiheuttamatta hevosen tulemista hallitsemattomaksi.
Energia Classic sopii käytettäväksi yhdessä Mysli Balance:n
kanssa. Balance mysliä voidaan käyttää perusenergiatason
ylläpitämiseen ja toipumisaikana. Tärkeiden kilpailujen lähestyessä
huippukunnon saavutamiseksi EnergianClassic:in määrää olisi
lisättävä.
Sisältö:
Musta kaura on ”litistetty” erityisellä prosessilla, maissin ja
ohran hiutaleet, turvonnut vehnä, paahdettu pellavansiemen,
vehnänalkio ja konsentraatti aminohappoja, kivennäisaineita,
välttämättömiä vitamiineja, elävää hiivaa, Hartog sinimailanen,
alkuvehnä ja kasviöljyt.

EVENTING

Ruokintasuositus:
Yhdessä Hartog Lucerne mixin kanssa: noin 1-3kg Energy Classic päivässä.
Ilman Hartog Lucerne mixiä: noin 2-4kg Energy Classic päivässä.
Urheiluponeille noin 1/3 - 1/2 hevosten suosituksesta.
ALL SPORTS

RECREATION

RECREATION

SENIOR HORSE

SENIOR HORSE

EASY KEEPERS

2-4
YOUNG HORSES

ALL SPORTS
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Energy Special

Mysli ilman kauraa

Tämä erityinen hevosurheiluun tarkoitettu mysli ilman kauraa
on suunniteltu tarjoamaan jatkuvia, hitaasti vapautuvia kaloreita.
Energia Special sekoitus perustuu hiivaan, jonka tiedetään
olevan energiarikas, mutta energia on vähemmän saatavilla kuin
niissä tuotteissa, joissa on kauraa. Tämä tarkoittaa sitä, että
hevonen pysyy hyvin hallittavissa, eikä kuumene. Lisäksi rehu
sisältää ylimääräistä kasviöljyä ja helposti sulavaa selluloosaa
(kuiduista) jotka tarjoavat energiaa. Öljy on suuri energianlähde,
joka hevosen on erittäin helppo sulattaa, samalla kun se hitaasti
vapautuu käytettäväksi energiaksi.
Mysli perustuu korkealaatuiseen viljaan, helposti sulaviin
kuituihin ja kasviöljyihin suorituskyvyn parantamiseksi
n Lisätyt elektrolyytit auttavat toipumaan rankasta rasituksesta
n Runsaasti magnesiumia, joka parantaa lihaksia ja niveliä
n Edistää kestävyyttä, notkeutta ja täydellistä hallittavuutta
n Sopii erityisesti helposti stressaantuville ja hermostuville
hevosille
n

Hitaasti palavana energialähteenä Energy Special sopii hevosille
joiden, on suoritettava pitkiä aikoja kovilla tehoilla, kuten matkaratsastus tai valjakkoajo. Tämä viljojen yhdistelmä on erittäin
hyödyllinen myös hevosille, jotka osallistuvat vaativiin kouluratsastuskilpailuihin. Urheilumysli lisää maitohappojen kestävyyttä,
joka mahdollistaa hyvän suorituksen korkealla rasituksella ilman
ylimääräistä kuumentumista tai hermostumista.

DRESSAGE

ENDURANCE

DRIVING

YOUNG HORSES
2-4

Runsas helposti sulava selluloosa (kuidut) stimuloi luonnollista
suoliston toimintaa ja auttaa ylläpitämään nesteytystä
ruoansulatuskanavassa vaikka hevonen hikoilee ja menettää
elektrolyyttien lisäksi kehon nesteitä. Lisätyt elektrolyytit Energy
Specialissa ovat välttämättömiä lihasten ja solujen toiminnassa.
Lisätyllä magnesiumilla ja aminohappo-tryptofaanialla on
rauhoittava vaikutus sekä fyysisesti että henkisesti. Tryptofaani
on tarpeellinen serotoniinin tuotannossa. Oikea serotoniinitaso
edistää rauhallista, rentoa ja tasapainoista oloa. Se rentouttaa
lihaksia ja parantaa signaalien kulkua hermostossa. Tämä auttaa
vähentämään ulkoisten ärsykkeiden vaikutusta hevoseen, joten se
pysyy rauhallisempana.
Sisältö:
Maissin ja ohran hiutaleet, turvonnut vehnä, litistetty ohra,
vehnänalkio ja vehnän leseet, paahdettu pellavansiemen, oluthiiva,
paahdettu soija, Hartog sinimailanen, alkuvehnä ja konsentraatti
aminohappoja, kivennäisaineita, välttämättömiä vitamiineja,
kasviöljyjä ja melassia.

POLOSPORT

Ruokintasuositus:
Yhdessä Hartog Lucerne mixin kanssa: noin 1-3kg Energy Special päivässä.
Ilman Hartog Lucerne mixiä: noin 2-4kg Energy Special päivässä.
Urheiluponeille noin 1/3 - 1/2 hevosten suosituksesta.
RECREATION

SENIOR HORSE

EASY KEEPERS

YOUNG HORSES
2-4

ALL SPORTS
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Concept

Yrttipelletti

Hevosten ja ponien ruokinta on muuttunut rajusti vuosien
varrella. Tänä päivänä on niin erilaisia rehuvaihtoehtoja
markkinoilla, että hevoset ja ponit ovat melko usein ylisyötettyjä.
Siksi olemme kehittäneet Hartog Concept:in ainutlaatuisen,
tasapainoisen täysravinnon, jonka avulla voit taata hevosellesi tai
ponillesi vain sen, mitä se tarvitsee säilyttääkseen terveyden ja
pysyäkseen huippukunnossa.
Täydellinen ja helposti sulava all-in-one väkirehu
Koostuu puhtaista viljoista, kuitupitoisesta sinimailasesta ja
tärkeimmistä vitamiineista ja mineraaleista
n Sisältää tasapainoisen sekoituksen yrttejä, jotka edistävät
oikeanlaista toimivaa ruoansulatusta
n
n

Concept edistää huippukuntoa
Se, että Hartogin Concept on ihanteellinen rehu, on osoittautunut
todeksi uudelleen ja uudelleen useiden ammattilaisten toimesta,
jotka ruokkivat sillä omat hevosensa. Konsepti sisältää kaiken
tarpeellisen, jotta hevonen pysyy terveenä ja sillä on hohtava
karva, se on notkea ja sillä on vahvat lihakset ja jänteet.
Lisäksi tarkkaan laskettu kalsiumin, fosforin ja magnesiumin
määrä varmistaa, että hevonen on rento, jolloin minimoidaan
kudosvaurioiden todennäköisyys.

Yliravitsemalla kehoa arvottomilla kuorilla, tähteillä, ylimääräisillä
vitamiineilla, kivennäisaineilla ja luita vahvistavilla aineilla ei ole
hyötyä hevosen tai ponin terveydelle.
Hartog Concept sisältää vain laadukkaita ravinteita ja
on suunniteltu sopimaan kaikkien hevosten ja ponien
ruoansulatuskanavan toimintaan. Perustana on muokattu
kuitupitoinen sinimailanen ja puhtaat viljat kuten kaura,
ohra, maissi ja vehnä. Se sisältää tietenkin myös rikastettuja
pellavansiemeniä, vitamiineja, kivennäisaineita ja hyväksi
todettuja laadukkaita yrttejä, jotka tukevat rehun asianmukaista
imeytymistä. Lyhyesti, Hartog Concept sisältää kaiken mitä
tarvitaan pitämään poni tai hevonen kunnossa.
Pienemmät annostukset - 25% edullisempi
Hartog Concept on erittäin taloudellinen. Koska se sisältää vain
laadukkaita ravinteita, sekä sekoituksen yrttejä jotka edistävät
optimaalista ravinteiden imeytymistä, voit tarjota hevoselle hyvän
ruokinnan pienemmillä annoksilla.

.
Laadukkaat ravintoaineet optimaalista ruoansulatusta ajatellen
ovat elintärkeitä. Ne edistävät terveyttä ja ruoansulatuskanavan
toimintaa, joka on olennaista immuunijärjestelmän toiminnassa.

RECREATION

SENIOR HORSE

EASY KEEPERS

YOUNG HORSES
2-4

ALL SPORTS

Ruokintasuositus:
Noin 1 - 3 kg Hartog Concept per
päivä/hevonen.
Urheiluponeille 1/3 - 1/2 hevosten annoksesta.

käytössä:
Edullisempaa
än riittää
25% vähemm
.
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Care Promise

Yrttipuuro

Care Promise on ihanteellinen lisärehu ja maukasta vaihtelua
hevosen ruokavalioon. Se lisää ruokahalua, stimuloi aineenvaihduntaa ja ruoansulatusta sekä täyttää hevosen ravitsemukselliset
tarpeet oikealla määrällä vitamiineja, kivennäisaineita, hivenaineita ja elektrolyyttejä. Se myös edesauttaa palautumista rasituksesta ja stressistä.
Ennen ja jälkeen intensiivisen treenin
Nesteiden ja mineraalien menetystä hikoilun kautta tulee seurata
tarkoin pyydettäessä hevosia ja poneja työskentelemään rankasti. Taukojen aikana, tai välipalana kilpailun aikana, voit tarjota
hevoselle pienen määrän yrttipuuroa yhdessä kuitua sisältävän
tuotteen kuten Lucerne Mix:in kanssa. Päivän päätteeksi ja kilpailujen päätyttyä kannattaa tarjota hevoselle Care Promise rehua
lämpimällä vedellä turvotettuna, Se auttaa palauttamaan hevosen mineraalitasapainon ja elektrolyyttitason. Se on terveellistä
herkkua hevoselle!
RECREATION
HORSES

SENIORS

EASY KEEPERS

SHOW JUMPING

HUNTING

TROTTING

DRESSAGE

ENDURANCE

DRIVING

ALL SPORTS

RECREATION

SENIOR HORSE

Maukasta vaihtelua, jolla voi korvata tavallisen iltapalan
n Auttaa nopeaa toipumista rasituksesta ja stressistä
n Parantaa ruoansulatusta
n Suositeltavaa vanhemmille hevosille joilla huonot hampaat
n Sisältää maukkaan sekoituksen yrttejä
n Voidaan tarjoilla turvotettuna tai kuivana
n

YOUNG HORSES
2-4

Sisältö:
Hartog Care Promise yrttipuuro sisältää mustaa kauraa, maissia
ja ohran hiutaleita, turvotettua vehnää, vehnänalkioita, pellavansiemeniä, paahdettua soijaa ja sekoituksen yrttejä sisältäen nokkonen, minttu, eukalyptus, timjami, valkosipuli, kuivatut vihannekset (porkkanat, selleri, purjo), mineraaleja ja elektrolyyttejä.

POLOSPORT

Ruokintasuositus:
Tarjoile noin 2 kg Care promisea pari kertaa viikossa turvotettuna
lämpimään veteen. Care Promise voidaan tarjoilla myös kuivana.
EASY KEEPERS

YOUNG HORSES
2-4

ALL SPORTS
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Analy

Analyysit
Roughage
Karkearehut

Con
V

Lucerne-mix
Lucerne-mix

Grass-mix
Grass-mix

Compact
CompactGras
Gras

Energiaa
Energiaa(EWpa)
(EWpa)kcal
kcal

0,58
0,58

0,56
0,56

0,56
0,56

Energiaa(VEP)
Energiaa(VEP)

552
552

533
533

533
533

Helposti
Helpostisulava
sulavaraakavalkuainen
raakavalkuainen(VREp)
(VREp)

8282

7878

6262

Raaka
proteiini(%)
(%)
Raaka
proteiini

1212

10,7
10,7

11,8
11,8

Raaka
rasva
(%)
Raaka
rasva
(%)

2,4
2,4

2,4
2,4

2,2
2,2

Raaka-selluloosa
Raaka-selluloosa(%)
(%)

3232

2828

3131

10,9
10,9

8,2
8,2

10,2
10,2

77

1111

88

1010

1515

1212

Raaka
tuhka
(%)
Raaka
tuhka
(%)
Sokeri
Sokeri(%)
(%)
Sokeri
Sokeri& &Tärkkelys
Tärkkelys(%)
(%)
Kalsium
Kalsium(g)
(g)
Fosfori
(g)
Fosfori (g)

1212

55

66

33

22

33

Natrium
Natrium(g))
(g))
Kalium
(g)
Kalium (g)

0,8
0,8

0,5
0,5

0,8
0,8

2121

2121

3232

33

11

22

45.000
45.000

30.000
30.000

30.000
30.000

980
980

910
910

910
910

110
110

2020

2020

400
400

200
200

200
200

Magnesium
Magnesium(g)(g)
Vitamin
A (I.E.)
Vitamiini
A (I.E.)
Vitamin
D3D3
(I.E.)
Vitamiini
(I.E.)
Vitamin
E (mg)
Vitamiini
E (mg)
Biotiini
Biotiini(mcg)
(mcg)
Kupari
Kupari(-sulfaatti)
(-sulfaatti)(mg)
(mg)
Rauta
Rauta(mg)
(mg)

99

44

55

615
615

473
473

270
270

Sinkki
Sinkki(mg)
(mg)

2222

1515

2424

Mangaani
Mangaani(mg)
(mg)
Seleeni
Seleeni(mg)
(mg)

3333

2626

2626

0,3
0,3

0,1
0,1

0,1
0,1

Väkirehut
Balance

Energy Classic

0,92

1,03

800

Energy Special

Concept

Care promise

1,006

0,95

0,96

920

890

860

880

80

90

80

78

84

11

12

11

10,5

11

6

6

12

4

8

15

9

1

8

7

8

6

6

7

7

3

3

4

3

5

26

39

35

36

34

10

12

12

6

10

5

6

5

4

7

3

6

6

5

6

8

7

8

8

8

3

4

5

3

4

13.000

20.000

15.000

13.500

12.500

2.000

2.800

2.200

2.000

2.000

160

400

330

250

150

100

200

270

200

100

31

46

38

20

40

90

93

80

150

100

90

150

110

165

100

90

150

110

84

100

0,2

0,4

0,3

0,5

0,2

Referenssit
Tunnettuja ratsastajia ja talleja,
jotka suosittelevat Hartogia:
Esteratsastajat
Jos Lansink
Gert-Jan Bruggink
Franke Sloothaak
Rodrigo Pessoa
Kouluratsastajat
Sander Marijnissen
Stal Witte/Madeleine Witte – Vrees
Kasvattajat
Zangersheide
Valjakkoajo
Hugo Langeweg

www.hartog-lucerne.co.uk
www.hartog-lucerne.co.uk
www.hartog-lucerne.co.uk
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