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Grønne R2 ÆrteFlakes består af GMO-frie kvalitetsærter i markedets 
bedste kvalitet. R2 Agro har udviklet en metode, hvor ærterne 
varmebehandles og delvis forklistres inden de i plastisk form valses 
til strukturfl ager. Metoden gør det muligt at fremstille store, holdbare 
fl ager med et minimalt indhold af snus og smuld. Forarbejdningen af 
ærter minimerer risikoen for svampe, svampesporer og bakterier.
Der anvendes kun grønne ærter af speciel god handelskvalitet.

Fordelen ved Grønne R2 ÆrteFlakes er, at næringsudbyttet er særdeles højt på grund af varmebehandlingen og valsningen. 
Strukturfl agerne giver en god struktur i foderet og vil fremme hestens tyggerefl eks; derved vil den danne mere spyt, hvilket 
er godt for pH-niveauet i mavesækken og fordøjelsen af stivelsen (pga. amylase enzym i spyttet). Varmebehandling gør alt-
så stivelsen i ærtefl agerne væsentligt mere fordøjelig for hesten. På den måde sikres det, at stivelsen i højst mulig grad vil 
nedbrydes i første del af mave-tarmsystemet, så det undgås, at der sker en forsuring, som vil forstyrre den mikrobielle fl ora 
i bagtarmen. Den mikrobielle fl ora i tyktarmen sørger for at omdanne de mere ufordøjelige fi bre til brugbare næringssto� er, 
som hesten kan optage.

Ærter er rig på protein og i særdeleshed den essentielle aminosyre Lysin, som bruges ved muskelopbygning og vækst. Grønne 
R2 ÆrteFlakes er derfor et rigtig godt proteinrigt fodermiddel til heste.

Fordele og e� ekt
•  God til heste som skal tage på
•  Vigtig proteinkilde, høj i den essen-

tielle aminosyre lysin. 
•  Vigtig til dannelse af muskler og til 

vækst, det er derfor et rigtig godt 
fodermiddel til sportsheste og ung-
dyr

•  Tilfører energi og elementer til mu-
skelsætning

•  Godt til ældre heste, eller heste med 
tandproblemer

•  Optimalt til heste som i stressperi-
oder er småtspisende, f.eks. ved løb 
eller konkurrence

• God kvalitet uden uønskede sto� er

heste.R2agro.dk

Anvendelse
Anvend efter behov. 

Studier anbefaler, at der maksimalt 
tildeles 2 g stivelse/kg kropsvægt/dag 
og 1 g stivelse/kg kropsvægt/måltid.
Dette svarer til 
• Max. 526 g Grønne R2 ÆrteFla-
kes/100 kg kropsvægt/dag
• Max. 263 g Grønne R2 ÆrteFla-
kes/100 kg kropsvægt/måltid

Husk på, at stivelsesmængden skal 
udregnes for hele hestens foderration.

Vejledende analyser
ANALYTISKE BESTANDDELE PR. KG

Energi – Foderenheder 1,1 FEh
Energi – DE 14,9 MJ
Råprotein 21,5 %
Råfedt 1,5 %
Træstof 5,5 %
Råaske 3,0 %
Kulhydrater (NFE) 56,5 %
Stivelse 38,0 %
Sukker 4,3 %
Lysin 1,4 %

Pakning
• 25 kg papirsække


