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Välkommen 
till RS Mustang

RS Produkter/RS Mustang – Lång erfarenhet 
RS Produkter har funnits i mer än 35 år och varit aktiva i 
utvecklingen av stallströprodukter i Sverige. I dag har vi 
strötillverkning i tre anläggningar; Enköping, Strängnäs 
och Värnamo. 2010 förvärvades Mustang foder med 
ett komplett och brett sortiment müsli och pelleterat 
hästfoder, producerat i Stigtomta och Vänersborg. 
Att ha stallströ och foder inom samma företag är en 
väldigt stark kombination och ger många fördelar, 
framför allt för våra kunder. 
RS Mustang är nu det gemensamma namnet på alla 
våra produkter.

Stallströ & foder – Brett och rätt sortiment 
RS Mustang är Nordens enda kompletta ströproducent 
med tillverkning av torv, torvmix, kutterspån, pappers
strö, spånpellets, halmpellets, krossad halmpellets, 
lantbruksströ, finspån och halm hack. Vårt breda  
sortiment används till hästar, kor, grisar, fjäderfä och 
andra boskapsdjur. 
Vi säljer foder till alla typer av hästar och är marknads
ledande på müslifoder, men har också flera typer av 
pelleterat hästfoder. Våra fodersorter innehåller ång
kokt spannmål, linfrökaka, vitaminer och mineraler.

Svensk kvalitet – Egen produktion ger trygghet
Egen tillverkning ger kontroll och garanterar en hög, 
jämn kvalitet på våra produkter. Vi kan anpassa oss eft
er vad våra kunder vill ha och efter säsongssvängningar. 
Stor egen lagerkapacitet ger möjlighet att hålla sorti
mentet tillgängligt och trygga en hög leveranssäkerhet.
Med fullastade lastbilar och minimerade transport
sträckor värnar vi om miljön, samt sänker kostnaderna 
vilket gynnar våra kunder. 
Svenskt spannmål i vår tillverkning av foder är en 
självklarhet. Samarbete med lokala bönder ger närpro
ducerade produkter och främjar svensk landsbygd. 

Produktutveckling – För samtiden och 
framtiden 
RS Mustang ligger ständigt i 
framkant med utveckling 
av nya och förbättrade 
strö och foderproduk
ter. Allt ifrån introduk
tioner av helt nya typer 

av produkter till små förbättringar av det befintliga 
sortimentet. Vår produktkunskap och bredd i kombina
tion med nära kundkontakt ger möjlighet att se behov 
och skapa rätt produkter för våra användare. Vi har 
till exempel lanserat flera nya foder; för hästar som 
tillfälligt vilar, för hästar som tränar hårt och för hästar 
med känsliga magar. Vi har också foder för hästar som 
behöver återhämta sig snabbt, för hästar som lätt går 
upp i vikt, och så vidare. Även på strösidan har vi pro
dukter som passar för alla olika typer av hästar.

Kundnöjdhet – Det tar vi personligt!
Många pratar om kundvärde och hög servicenivå, men 
på RS Mustang tar vi det personligt. Vi har ett stort en
gagemang för att kunden, och den verkliga användaren, 
hästen, alltid ska få bra produkter. Det är även viktigt 
att hitta rätt produkt och det som är rätt för en kund 
behöver inte vara det för en annan. Vi lägger därför 
mycket kraft på rådgivning och tack vare vårt kompletta 
sortiment har vi bra möjligheter att möta allas behov.

Våra kunder är en bred blandning av olika hästföre
tagare, såsom trav och galopptränare, ridskolor, häst
kliniker, elitryttare men också många privatpersoner. 
Gemensamt är att man uppskattar produktkvalitet, 
konkurrenskraftigt pris och engagerad service! 

Rainer Ström 
VD
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RS Mustang – experter på stallströ
Sedan 1985 har vi producerat och sålt stallströ.  
Vi har kontinuerligt utvecklat och lagt till nya,  
kompletterande typer av ströprodukter, anpassade 
efter kundernas behov.
I dag är vi stolta att kunna presentera Nordens 
bredaste sortiment av stallströprodukter som håller 
högsta kvalitet.
Vår största produkt är torv som både är långfibrig, 
torr och luftig. Torv ger en bekväm bädd för hästen, 
är effektiv och är det mest ekonomiska valet av 
stallströ. Torvmix har samma fina effekt som torven 
men ger en något ljusare stallmiljö. Många väljer 
kutterspån för den klassiska doften och pappersströ 
för att den är dammfri. Halm och spånpellets är rel
ativt nya produkter på marknaden och växer snabbt 
i popularitet.
Framför allt har vår trumtorkade halmpellets impon
erat och erbjuder en enastående lättskött bädd med 
unik uppsugningsförmåga. 

Vi kan kvalitet
RS Mustang arbetar ständigt för att få fram den  
bästa kvaliteten på våra produkter. Vårt fokus  
ligger då på hästens hälsa, liksom på minskad  
gödselmängd. Avgörandet för alla ströprodukter  
är att använda förstklassiga råvaror. 
Särskilt torv är en känslig produkt där kvaliteten 
skiftar mycket. Tack vare vår långa erfarenhet på 
marknaden kan vi alltid arbeta med de bästa pro
dukterna. 
Dessutom ägnar vi stor kraft åt att själva kontrollera 
kvaliteten i hela kedjan från råvara till färdig, packad 
och levererad produkt. 
Med RS Mustangs breda sortiment är det enkelt att 
köpa det stallströ som är rätt för dig, din häst och 
din ekonomi. 
Oavsett vilken av våra stallströprodukter du köper 
vågar vi säga att du från oss får den mest effektiva 
och prisvärda stallströbädden.

Är du osäker på vad som passar just dig och din häst hjälper vi dig gärna.  
Kontakta oss på info@rsmustang.se eller 0171-41 41 80

Lagring hos oss
Hos oss skyddas produkterna mot 
nederbörd, markfukt eller annan 
fukt och nedsmutsning. Direkt efter 
produktionen staplas RS Mustangs 
produkter på träpallar, plastas väl och 
lagras sedan under tak. Torv, Torv
Mix och Kutterspån är staplade 18 
balar/pall. Pappersströ 21 balar/pall, 
Halmpellets 77 säckar/pall, Krossad 
halmpellets 67 säckar/pall och Spån
pellets 52 säckar/pall.

Lagring på hemmaplan
Torv, TorvMix, Kutterspån, Spånpellets 
och Pappersströ kan lagras utomhus 
utan problem. Placera träpallen på 
plant underlag. Spånpellets levereras 
med ett skarvfritt plastöverdrag som 
täcker hela pallen.  
Halmpellets bör förvaras under tak. 
Skulle säckarna få ett hål eller en reva 
är det bra om skadan kan lagas direkt 
med silvertejp.

RS Mustang® Stallströ
RS Mustang® Torvströ
Torv har exceptionellt bra egenskaper. Dess förmåga att binda 
ammoniak och minska gödselvolymen gör torven till det mest 
ekonomiska valet. Torven binder även ammoniak i luften vilket 
bidrar till bättre stalluft. Torven har mycket lågt pHvärde, vilket 
gör den ogynnsam för bakterier att trivas i. Med tillgång till flera 
torvmossar i Sverige garanterar vi bästa kvalitet året om. 
Vår torv är ljus, luftig och långfibrig.

Liten  
gödsel-
mängd

Binder  
ammoniak

Ekonomiskt 
val

RS Mustang® Torv säljs i balar 
om cirka 300 liter, i storbal om 
ca 5,5 kubik och i bulk.

RS Mustang® TorvMix
TorvMix är en blandning av torv och kutterspån med utmärkta 
egenskaper. Den är ljus, ammoniakbindande, lättskött och  
ekonomisk. Blandningen gör att den inte fryser, den binder 
damm och är ett ljusare alternativ till torvströ. 
Vår TorvMix är luftig och torr med lika delar torv och kutterspån.

Binder 
dammFrystålig Luftig och 

torr

RS Mustang® TorvMix säljs i 
balar om cirka 300 liter, i stor-
bal om ca 5,5 kubik och i bulk.

RS Mustang® Kutterspån
Kutterspån är det ljusaste alternativet av alla våra val av  
ströprodukter och framställs av tall och gran. Vi använder oss av 
den senaste tekniken, spånet dammavskiljs, pressas och för
packas i lätthanterliga säckar. 
Vårt kutterspån är av högsta kvalitet.

Damm-
avskiljt

Mjukt och 
lättmockat

Ljust och 
fräscht

RS Mustang® Kutterspån säljs  
i balar om cirka 25 kg.



RS Mustang® Stallströ RS Mustang® Stallströ
RS Mustang® Kutterspånpellets
Kutterspånpellets är en naturprodukt av tall och gran. Produkten 
tillverkas för att användas till häst och kan därför inte jämföras med 
bränslepellets. Pelletsen består av hyvlat kutterspån utan inblandning 
av sågspån. Är lätt att leverera, hantera och lagra då de paketeras i 
små säckar och mer än fördubblar sin volym vid användning. 
Produkten är ljus och lätt att mocka med.

LättmockatTar liten 
plats

Liten gödsel-
mängd

Dammar 
minimalt

Hög upp-
sugningsför-

måga

Ger bra 
stallmiljö

RS Mustang® Kutterspånpellets 
säljs i säckar om 15-16 kg.

RS Mustang® Halmpellets
Halmpellets är ljus och lätt att mocka med, dammar minimalt och 
fryser inte. Vår halmpellets är trumtorkad vilket vi är ensamma om i 
Norden. Trumtorkad pellets är ett kostnads effektivt val. En lägre  
fukthalt i produkten ger en lättare pellets och du får alltså mer  
pellets per kilo, med en maximal absorberingsförmåga.  
Den är också så torr att mögelsporer inte trivs.

RS Mustang® Halmpellets säljs i säckar om 
cirka 13 kg samt i storsäck om cirka 500 kg.

RS Mustang® Krossad halmpellets
Krossad halmpellets har samma bra egenskaper som halm pellets 
men behöver inte vattnas. Det är ett optimalt strömedel för mindre 
hästar, kor, grisar och fjäderfä som har svårare att trampa sönder 
hel pellets. Krossad halm pellets är lätt att mocka med och är ett 
natur vänligt strömedel. Den är av högsta kvalitet samt trumtorkad, 
vilket ger samma fördelar i övrigt som vår halmpellets. Den tar liten 
lagringsplats, fryser inte och är ett bra val för dig som vill minimera 
gödselmängden.

RS Mustang® Krossad halmpellets 
säljs i säckar om cirka 15 kg.

RS Mustang® Pappersströ
Pappersströ är tillverkat av enbart dagstidningar. Pappers strö 
har en mycket bra uppsugningsförmåga och är i det närmaste 
dammfritt. Pappersströ är det bästa valet för hästar med luft
vägsproblem. Pappersströ används på många stora djursjukhus.

RS Mustang® Pappersströ säljs i 
balar om cirka 20 kg.

RS Mustang® Lantbruksströ
Lantbruksströ är en mix av 70 procent kutterspån och 30 
procent torv. Bägge produkterna är av svensk kvalitet. Lant
bruksströ är torr och fri från kemikalier. Med inslag av torv  
minskar smittspridningen, djuren hålls rena och golv och  
liggytorna mjuka och halkfria. Lantbruksströ kan användas till 
alla sorters lantbruksdjur, som höns, kor, grisar och hästar. 

Liten  
gödsel-
mängd

För alla 
djurslag

Hög upp-
sugningsför-

måga
RS Mustang® Lantbruksströ 
säljs i balar om cirka 300 liter.

RS Mustang® Halmhack
Halmhack framställs av högkvalitativ vetehalm och innehåller 
inga tillsatser. Den har mycket bra uppsugningsförmåga och 
passar utmärkt till alla slags lantbruksdjur som kor, får och grisar 
men även hästar. Med Halmhack minskas lagringsutrymmet och 
halmhack ger bra gödsel som kan användas såväl på åkrar som i 
trädgårdsland. 

*Begränsad tillgång under vissa perioder, ring för mer info.

Ljust och 
mjukt

Bra andra-
handsvärde

Inga  
tillsatser

RS Mustang® Halmhack säljs i 
balar om cirka 25 kg.

Tar liten 
plats

Mjukt och 
lättmockat

Dammar 
minimalt

Dammar 
minimalt

Tar liten 
plats

Liten gödsel-
mängd

Säsongsvara*



RS Mustang® Foder
Vårt fodersortiment är tillverkat 
av närproducerad spannmål som 
odlats på svensk åkermark efter 
svenska förhållanden.  
RS Mustangs foder är ett utmärkt 
komplement till svenskodlat grov
foder och vi är stolta att  
kunna gynna de svenska bönderna 
och den svenska lands bygden. 

Vi arbetar hela tiden för att ut
veckla vårt sortiment så att det 
motsvarar marknadens behov 
och efterfrågan. Vi har ett nära 
samarbete med veterinärer, 
tränare och utövare inom de olika 
sportgrenarna, som trav, galopp, 
hoppning, fälttävlan, dressyr, 
western, islands hästridning och 
distansritt. 

Ångkokt spannmål
Spannmål innehåller stärkelse. Hästar har en 
begränsad förmåga att smälta stärkelserika foder. 
Obehandlad spannmål tas inte upp i lika stor ut
sträckning i tunntarmen utan fortsätter till grovtar
men där den kan orsaka feljäsning och därmed 
vålla problem för hästen. Genom att ångkoka 
spann målen i våra foderblandningar blir stärkelsen 
mer lättillgänglig för enzymerna i tunntarmen.

Havrefritt foder
Många hästar som får havre upplevs av ryttarna 
som ”heta”. I RS Mustang Originalfoder har vi ersatt 
havren med bland annat ångkokt korn. Därmed har 
vi fått ett basfoder som passar de flesta hästar.

Müsli
Müsli tar längre tid för hästarna att äta upp, något 
som ökar hästens salivutsöndring. Det i sin tur ger 
en högre enzymaktivitet som främjar hästens möj
lighet att tillgodogöra sig fodret.

Linfrökaka
Linfrökaka ingår i RS Mustangs foder. Linfrö inne

håller fett som gör hästen blank och fin i pälsen. 
Linfrö bildar en välgörande gel i tarm och mage 
som förebygger och lindrar tarmstörningar. Linfrö 
är en ren naturprodukt.

Biotin
RS Mustangs foder innehåller dubbel dos av Biotin 
för att motverka problem med sköra och spröda ho
var. Biotin bör ges regelbundet för att ge god effekt.

Profeed®
Profeed® är ett tillskott av naturliga foderfibrer som 
rekommenderas till hästar med känslig mage eller 
vid förändringar i hästens miljö. Profeed® finns till
satt i många av våra produkter.

Levucell®
Levucell® är levande jäst (Saccharomyces cerevisiae) 
med både probiotisk och prebiotisk effekt i hästens 
grovtarm. Det här gör att fodrets smältbarhet ökar 
och gör näringsämnena mer tillgängliga för hästen. 
Jästens positiva effekt på mikrofloran är även bra för 
hästar med diarré. Levucell® finns tillsatt i utvalda 
produkter. 

Foderfakta från RS Mustang

Svenskt kvalitetsfoder

Havrefria foder

Omsättbar energi 11 MJ
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 94 g
Råfett och råolja 4 %
Fiber/växttråd 14 %
Kalcium 7 g
Fosfor 5 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Omsättbar energi 11 MJ
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 95 g
Råfett och råolja 5 %
Fiber/växttråd 14 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

RS Mustang® Original Pellets
Original är ett havrefritt kompletteringsfoder till hästar som är 
känsliga för havre. Fodret har en väl balanserad mineral och 
vitamin blandning för att passa svenska grovfoder. Original är ett 
smakrikt foder där havren uteslutits och i stället kompletterats med 
korn och vete. RS Mustang® Original finns även i müsli.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Korn, vetekli, vetefodermjöl, torkad bet massa, kli, 
vete, lusern, torkad drank, bet melass, kalcium
karbonat, vegeta biliskt fett och olja, natrium klorid, 
linfrö, rapsfrö expeller, bryggeri jäst, magnesium
oxid, monokalcium fosfat, äppelarom.

RS Mustang® Original Pellets levereras i 
20 kg säck, storsäck om cirka 600 kg och i bulk.

Havrefritt

94 g
smb rp*

Pellets  
5 mm

*Smältbart råprotein

RS Mustang® Original Müsli
Original är ett havrefritt kompletteringsfoder till hästar som är 
känsliga för havre. Fodret har en väl balanserad mineral och 
vitamin blandning för att passa svenska grovfoder. Original är ett 
smakrikt foder där havren uteslutits och i stället kompletterats med 
ångkokt korn och vete. RS Mustang® Original finns även i pellets.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
komp letteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Ångkokt korn, torkad betmassa, lusern, torkad 
drank, majsflingor, vetekli, vetefodermjöl, kli, raps
fröexpeller, betmelass, vegetabiliskt fett och olja, 
ärtfiber, äppelfiber, linfröexpeller, morotsflingor, 
natriumklorid, kalcium karbonat, värmebehandlat 
linfrö, magnesiumoxid, potatisprotein, mono
kalciumfosfat, äppelarom. 

RS Mustang® Original  
Müsli levereras i 20 kg säck.

Havrefritt

95 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

*Smältbart råprotein
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RS Mustang® Fiber Original Müsli
Fiber Original är ett havrefritt kompletteringsfoder som rekommen
deras till hästar som är känsliga för havre och som behöver öka på 
hull och muskulatur. Fodret har en något högre halt av protein och är 
fiberrikt vilket är gynnsamt för tarmfloran. Innehåller hackad lusern.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Ångkokt korn, lusern, kli, torkad betmassa, torkad 
drank, vetefodermjöl, majsflingor, linfröexpeller, 
rapsfröexpeller, betmelass, lusern hackat strå, 
ångkokt vete, ärtfiber, vegetabiliskt fett och olja, 
natriumklorid, kalcium karbonat, ångkokt linfrö, 
morotsflingor, magnesiumoxid, potatisprotein, 
monokalciumfosfat, äppelarom. 

RS Mustang® Fiber Original 
Müsli levereras i 20 kg säck.

Havrefria foder Havrefria foder

Havrefritt

100 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

*Smältbart råprotein

Omsättbar energi 10 MJ
Råprotein 12 %
Smältbart råprotein 100 g
Råfett och råolja 5 %
Fiber/växttråd 17 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

RS Mustang® Original Competition Müsli

RS Mustang® Original Competition  
Müsli levereras i 20 kg säck.

Original Competition är ett havrefritt kompletteringsfoder till hästar 
som är känsliga för havre. Fodret innehåller Profeed® som stimul
erar tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterierna i tarmfloran. 
Fodret har en väl balanserad mineral och vitaminblandning för att 
passa svenska grovfoder. Original Competition Müsli är ett smakrikt 
foder där havren uteslutits och i stället kompletterats med ångkokt 
korn och vete.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foderrådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Ångkokt korn, torkad betmassa, lusern, rapsfrö
expeller, majsflingor, vetekli, vetefodermjöl, torkad 
drank, kli, betmelass, vegetabiliskt fett och olja, 
ångkokt korn, morotsflingor, äppel fibrer, linfrö
expeller, natriumklorid, kalciumkarbonat, frukto
oligosackarider, potatis protein, magnesiumoxid, 
monokalciumfosfat, äppelarom.

Havrefritt

94 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

*Smältbart råprotein

Omsättbar energi 11 MJ
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 94 g
Råfett och råolja 5 %
Fiber/växttråd 14 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 3 g

Innehåller  
Profeed®

Analytiska beståndsdelar per kg foder

RS Mustang® Original Trotting Pellets
Original Trotting är ett havrefritt kompletteringsfoder för de mest hög
presterande hästarna, som trav¬ och galopphästar. Fodret har ett högre 
näringsinnehåll, med de extra mineraler och vitaminer som tävlings
hästen behöver. Original Trotting innehåller dessutom Profeed® som 
stimulerar tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterierna i tarmflo
ran. RS Mustang® Original Trotting finns även i müsli.

RS Mustang® Original Trotting Müsli

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,40,8 kg kraftfoder/100 kg häst  
tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Korn, torkad betmassa, vetekli, vetefodermjöl, 
lusern, vete, torkad drank, vegetabiliskt fett och 
olja, värmebehandlat linfrö, betmelass, kli, kalcium 
lignosulfonat, majs, natrium klorid, kalcium
karbonat, fruktooligosackarider, bryggeri jäst, 
magnesiumoxid, äppelarom.  

RS Mustang® Original Trotting Pellets levereras  
i 20 kg säck, storsäck om cirka 600 kg och i bulk.

Original Trotting är ett havrefritt kompletteringsfoder för de mest 
högpresterande hästarna, som trav¬ och galopphästar. Fodret har ett 
högre näringsinnehåll, med de extra mineraler och vitaminer som täv
lingshästen behöver. Original Trotting innehåller dessutom Profeed® 
som stimulerar tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterierna i 
tarmfloran. RS Mustang® Original Trotting finns även i pellets.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,40,8 kg kraftfoder/100 kg häst  
tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Ångkokt korn, ångkokt vete, lusern, torkad bet
massa, vegetabiliskt fett och olja, vetekli, rapsfrö
expeller, majsflingor, äppelfiber, linfröexpeller, 
torkad drank, vetefodermjöl, valsade ärter, kli, 
betmelass, morotsflingor, natriumklorid, kalcium
karbonat, johannesbrödmjöl, bryggerijäst, 
magnesium oxid, fruktooligosackarider, mono
kalciumfosfat, äppelarom. 

RS Mustang® Original Trotting 
Müsli levereras i 20 kg säck.

Havrefritt

95 g
smb rp*

Pellets  
5 mm

Havrefritt

96 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

*Smältbart råprotein

*Smältbart råprotein

Omsättbar energi 12,1 MJ
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 95 g
Råfett och råolja 7 %
Fiber/växttråd 14 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

Omsättbar energi 12 MJ
Råprotein 11,7 %
Smältbart råprotein 96 g
Råfett och råolja 7 %
Fiber/växttråd 13 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 4 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®



Havrefria foder

*Smältbart råprotein

RS Mustang® Original Slobber Mash
Original Slobber Mash är ett havrefritt kompletteringsfoder som med 
fördel kan användas till hästar som behöver öka sitt vätskeintag vid 
träning alternativt till en häst med känslig mage. Fodret ger en gynn
sam matsmältning och ger snabb återhämtning efter ansträngande 
prestationer. Innehåller en noggrann och balanserad blandning av 
vitaminer och mineraler. Original Slobber Mash rekommenderas som 
ett komplement till den övriga foderstaten. Innehåller även Profeed®.

Blanda Slobber Mash med kallt eller 
varmt vatten. Låt stå minst 15 minuter 
före utfodring. Tillsätt minst dubbel 
mängd vatten till mängd foder.

Utfodringsrekommendation:
Utfodras med lämplig giva tillsammans med 1,5 kg 
torrsubstans grovfoder/100 kg häst. Lägre givor kan 
behöva kompletteras med extra mineraler.  
För utförlig foderstat kontakta foder  rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Ångkokt korn, vetekli, torkad betmassa, majs
flingor, vegetabiliskt fett och olja, torkad drank, 
vetefoder mjöl, kli, rapsfröexpeller, ärtfiber, äppel
fiber, natriumklorid, betmelass, kalcium karbonat, 
värmebehandlat linfrö, magnesiumoxid, linfrö
expeller, potatisprotein, fruktooligosackarider, 
mono kalciumfosfat, äppelarom.

RS Mustang® Original Slobber Mash  
levereras i 20 kg säck och i hink om 4,5 kg.

Havrefritt

94 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

Omsättbar energi 12,3 MJ
Råprotein 11,3 %
Smältbart råprotein 94 g
Råfett och råolja 9 %
Fiber/växttråd 14 %
Kalcium 6 g
Fosfor 5 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

Energirika foder

RS Mustang® Active Pellets
Active är ett energirikt kompletteringsfoder för högpresterande 
hästar. Innehåller en noggrann och balanserad blandning av fett,  
fib rer, mineraler och vitaminer. Fodret innehåller dessutom  
Profeed® som stimulerar tillväxten och aktiviteten hos de goda  
bakterierna i tarmfloran. RS Mustang® Active finns även i müsli. 

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Korn, torkad betmassa, havre, vetefodermjöl, 
vetekli, lusern, vegetabiliskt fett och olja, rapsfrö
expeller, betmelass, torkad drank, vete, linfrö
expeller, majs, natriumklorid, kalciumkarbonat, 
magnesiumoxid, fruktooligosackarider, bryggerijäst, 
monokalciumfosfat, äppelarom. 

RS Mustang® Active Pellets levereras i 20 kg 
säck, storsäck om cirka 600 kg och i bulk.

*Smältbart råprotein

Energirikt

90 g
smb rp*

5 mm 
pellets

Omsättbar energi 12,3 MJ
Råprotein 10,5 %
Smältbart råprotein 90 g
Råfett och råolja 6 %
Fiber/växttråd 13 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 4 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

RS Mustang® Active Müsli 

RS Mustang® Active Müsli 
levereras i 20 kg säck.

Active är ett energirikt kompletteringsfoder för högpresterande 
hästar. Innehåller en noggrann och balanserad blandning av fett,  
fib rer, mineraler och vitaminer. Fodret innehåller dessutom  
Profeed® som stimulerar tillväxten och aktiviteten hos de goda  
bakterierna i tarmfloran. RS Mustang® Active finns även i pellets.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Ångkokt korn, lusern, havre, ångkokt vete, torkad 
betmassa, majsflingor, vetekli, vege tabiliskt fett 
och olja, rapsfröexpeller, torkad drank, vete
fodermjöl, betmelass, havrekli, linfröexpeller, 
natriumklorid, kalciumkarbonat, morotsflingor, 
magnesium oxid, fruktooligosackarider, mono
kalciumfosfat, äppelarom. 

*Smältbart råprotein

Energirikt

85 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

Omsättbar energi 12,6 MJ
Råprotein 10,5 %
Smältbart råprotein 85 g
Råfett och råolja 7 %
Fiber/växttråd 11 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 4 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

Haide.se

Jens Fredricson



Energirika foder

RS Mustang® Trotting Pellets

RS Mustang® Trotting Pellets levereras i 20 kg 
säck, storsäck om cirka 600 kg och i bulk.

Trotting är ett kompletteringsfoder för de mest högpresterande 
hästarna, som trav¬ och galopphästar. Fodret har ett högre närings
innehåll, med de extra mineraler och vitaminer som tävlingshästen 
behöver. Trotting innehåller dessutom Profeed® som stimulerar 
tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterierna i tarmfloran.  
RS Mustang® Trotting finns även i müsli.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,40,8 kg kraftfoder/100 kg häst 
tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grovfoder/ 
100 kg häst. Lägre givor kan behöva kompletteras 
med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Havre, korn, vetefodermjöl, torkad betmassa, lusern, 
vete, vetekli, vegetabiliskt fett och olja, betmelass, 
torkad drank, kalciumkarbonat, linfröexpeller, majs, 
rapsfröexpeller, natrium klorid, fruktooligosackarider, 
bryggerijäst, magnesiumoxid, äppelarom. 

*Smältbart råprotein

Energirikt

99 g
smb rp*

5 mm 
pellets

Omsättbar energi 12,3 MJ
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 99 g
Råfett och råolja 7 %
Fiber/växttråd 13 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

RS Mustang® Trotting Müsli

RS Mustang® Trotting Müsli  
levereras i 20 kg säck.

Trotting är ett kompletteringsfoder för de mest högpresterande 
hästarna, som trav¬ och galopphästar. Fodret har ett högre närings
innehåll, med de extra mineraler och vitaminer som tävlingshästen 
behöver. Trotting innehåller dessutom Profeed® som stimulerar 
tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterierna i tarmfloran.  
RS Mustang® Trotting finns även i pellets.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,40,8 kg kraftfoder/100 kg häst 
tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grovfoder/ 
100 kg häst. Lägre givor kan behöva kompletteras 
med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Ångkokt vete, ångkokt korn, havre, lusern, torkad 
betmassa, vetekli, vegetabiliskt fett och olja, linfrö
expeller, rapsfröexpeller, majsflingor, torkad drank, 
vetefodermjöl, havrekli, valsade ärtor, betmelass, 
natriumklorid, kaliumkarbonat, johannesbrödmjöl, 
bryggerijäst, äppelfiber, morotsflingor, magnesium
oxid, fruktooligosackarider, monokalciumfosfat, 
äppelarom. *Smältbart råprotein

Energirikt

96 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

Omsättbar energi 12,1 MJ
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 96 g
Råfett och råolja 7 %
Fiber/växttråd 13 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

Energirika foder

RS Mustang® Racing Müsli

RS Mustang® Racing Müsli  
levereras i 20 kg säck.

Racing Müsli är ett kompletteringsfoder för de mest högpresterande 
hästarna. Fodret har ett högre näringsinnehåll av energi, protein och 
fettinnehåll som den presterande tävlingshästen behöver. Racing 
Müsli innehåller dessutom Levucell®, aktiv levande jäst som ger en 
god balans i grovtarmen och ökar smältbarheten av fodret.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,8 kg kraftfoder/100 kg häst till
sammans med 1,5 kg torrsubstans grovfoder/ 
100 kg häst. Lägre givor kan behöva kompletteras 
med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Ångkokt havre, ångkokt vete, torkad betmassa, 
lusern, ångkokt korn, vegetabiliskt fett och olja, 
vetefodermjöl, rapsfröexpeller, potatisprotein, 
torkad drank, majsflingor, äppelfiber, linfrö
expeller, vetekli, betmelass, valsade ärtor, ärtfiber, 
havrekli, mono kalciumfosfat, kalciumkarbonat, 
johannesbrödmjöl, morotsflingor, natriumklorid, 
magnesiumoxid, bryggerijäst, levande jäst  
(Saccharomyces cerevisiae), kalcium  
lignosulfonat, äppelarom. *Smältbart råprotein

Energirikt

100 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

Omsättbar energi 12 MJ
Råprotein 14 %
Smältbart råprotein 100 g
Råfett och råolja 9 %
Fiber/växttråd 15 %
Kalcium 9 g
Fosfor 5 g
Magnesium 4 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Levucell®

RS Mustang® Slobber Mash
Slobber Mash är ett kompletteringsfoder som med fördel kan använ
das till hästar som behöver öka sitt vätskeintag vid träning alterna
tivt till en häst med känslig mage. Fodret ger en gynnsam matsmält
ning och ger snabb återhämtning efter ansträngande prestationer. 
Innehåller en noggrann och balanserad blandning av vitaminer och 
mineraler. Slobber Mash rekommenderas som ett komplement till 
den övriga foderstaten. Innehåller även Profeed®.

Utfodringsrekommendation:
Utfodras med lämplig giva tillsammans med 1,5 kg 
torrsubstans grovfoder/100 kg häst. Lägre givor kan 
behöva kompletteras med extra mineraler.  
För utförlig foderstat kontakta foderrådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Havre, torkad betmassa, vetekli, majsflingor, 
ångkokt korn, vegetabiliskt fett och olja, rapsfrö
expeller, vetefodermjöl, betmelass, torkad drank, 
linfröexpeller, havrekli, äppel fiber, natriumklorid, 
kaliumkarbonat, potatis protein, fruktooligo
sackarider, magnesium oxid, monokalciumfosfat, 
äppelarom. 

RS Mustang® Slobber Mash 
levereras i 20 kg säck.

Blanda Slobber Mash med kallt  
eller varmt vatten. Låt stå minst 
15 minuter före utfodring. Tillsätt 
minst dubbel mängd vatten till 
mängd foder.

*Smältbart råprotein

Energirikt

95 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

Omsättbar energi 12,3 MJ
Råprotein 11,2 %
Smältbart råprotein 95 g
Råfett och råolja 9 %
Fiber/växttråd 14 %
Kalcium 6 g
Fosfor 5 g
Magnesium 4 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®



RS Mustang® 50/50 Oatbalancer Müsli

RS Mustang® 50/50 Oatbalancer 
Müsli levereras i 20 kg säck.

50/50 Oatbalancer är ett koncentrat framtaget för att utfodras tillsam
mans med spannmål. Då spannmål har ett lägre innehåll av mineraler 
och vitaminer har vi tillsatt extra mycket av dessa i fodret. 50/50 Oat
balancer måste blandas ut med spannmål som havre eller korn.

Utfodringsrekommendation:
Utfodras med lämplig giva tillsammans med spann
mål och 1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst. 
Lägre givor kan behöva kompletteras med extra 
mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare på RS 
Mustang. 

Sammansättning:
Ångkokt korn, torkad betmassa, majsflingor, 
lusern, vetekli, rapsfröexpeller, betmelass, ång
kokt vete, torkad drank, vetefodermjöl, havrekli, 
linfrö expeller, vegetabiliskt fett och olja, kalium
karbonat, natriumklorid, magnesium oxid, frukto
oligosackarider, morotsflingor, monokalcium
fosfat, äppelarom. 

*Smältbart råprotein

Koncentrat

94 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

Omsättbar energi 11,1 MJ
Råprotein 11,2 %
Smältbart råprotein 94 g
Råfett och råolja 5 %
Fiber/växttråd 13 %
Kalcium 8 g
Fosfor 4 g
Magnesium 4 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

Energirika foder

RS Mustang® Allround Müsli

RS Mustang® Allround  
Müsli levereras i 20 kg säck.

Allround är ett kompletteringsfoder framtaget till hästar med ett 
normalt behov av energi och protein. Allround lämpar sig för hästar 
som utfodras med ett innehållsrikt grovfoder. Fodret har en väl 
balan serad mineral och vitaminblandning för att passa svenska 
grovfoder. RS Mustang® Allround finns även i pellets.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Ångkokt korn, havre, torkad betmassa, lusern, 
torkad drank, majsflingor, vetekli, vetefodermjöl, havrekli, 
rapsfröexpeller, ärtfiber, linfröexpeller, betmelass, ångkokt 
vete, natriumklorid, kalcium karbonat, värmebehandlad 
linfrö, vegetabiliskt fett och olja, magnesiumoxid, potatis
protein, mono kalciumfosfat, äppelarom.  

Omsättbar energi 10,9 MJ
Råprotein 10,7 %
Smältbart råprotein 85 g
Råfett och råolja 4 %
Fiber/växttråd 13 %
Kalcium 6 g
Fosfor 4 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Ångkokt 
spannmål

85 g
smb rp*

*Smältbart råprotein

RS Mustang® Allround Pellets
Allround är ett kompletteringsfoder framtaget till hästar med ett 
normalt behov av energi och protein. Allround lämpar sig för hästar 
som utfodras med ett innehållsrikt grovfoder. Fodret har en väl 
balan serad mineral och vitaminblandning för att passa svenska 
grovfoder. RS Mustang® Allround finns även i müsli.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler.  
För utförlig foderstat kontakta foderrådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Havre, korn, vetekli, vetefodermjöl, havrekli, torkad 
betmassa, lusern, vete, betmelass, kalciumkarbonat,  
linfröexpeller, natriumklorid, magnesium oxid, äppelarom.

RS Mustang® Allround Pellets levereras i  
20 kg säck, storsäck om cirka 600 kg och i bulk.

Omsättbar energi 10,9 MJ
Råprotein 10,7 %
Smältbart råprotein 85 g
Råfett och råolja 4 %
Fiber/växttråd 13 %
Kalcium 7 g
Fosfor 4 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

5 mm 
pellets

85 g
smb rp*

*Smältbart råprotein

För alla hästar 



Proteinrika foder

RS Mustang® Protein+ Pellets

RS Mustang® Protein+ Pellets levereras i 20 kg 
säck, storsäck om cirka 600 kg och i bulk. 

Protein+ är ett kompletteringsfoder som passar till hästar med 
högre proteinbehov som dräktiga och digivande ston, unghästar 
eller hästar i behov av muskeluppbyggnad. Fodret är proteinrikt och 
passar väl när hästen har ett högt behov av protein.  
RS Mustang® Protein+ finns även som müsli.

Utfodringsrekommendation: 
Till vuxen häst ca 0,20,8 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Vetekli, havre, vetefodermjöl, havrekli, torkad 
drank, lusern, sojamjöl, torkad betmassa, rapsfrö
expeller, ärtfiber, betmelass, kalium karbonat, linfrö
expeller, natriumklorid, bryggeri jäst, magnesium
oxid, äppelarom.

Omsättbar energi 10 MJ
Råprotein 15,5 %
Smältbart råprotein 130 g
Råfett och råolja 4 %
Fiber/växttråd 17 %
Kalcium 9 g
Fosfor 6 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Proteinrikt

130 g
smb rp*

5 mm 
pellets

*Smältbart råprotein

RS Mustang® Protein+ Müsli

RS Mustang® Protein+ 
Müsli levereras i 20 kg säck.

Protein+ är ett kompletteringsfoder som passar till hästar med 
högre proteinbehov som dräktiga och digivande ston, unghästar 
eller hästar i behov av muskeluppbyggnad. Fodret är proteinrikt och 
passar väl när hästen har ett högt behov av protein.  
RS Mustang® Protein+ finns även som pellets.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,8 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Havre, ångkokt korn, lusern, torkad betmassa, vete
fodermjöl, rapsfröexpeller, potatisprotein, ångkokt 
vete, betmelass, torkad drank, majsflingor, vetekli, 
ärtfiber, havrekli, mono kalciumfosfat, äppelfiber, 
natriumklorid, magnesium oxid, kaliumkarbonat, 
vegetabiliskt fett och olja, linfröexpeller, kalcium 
lignosulfonat, brygger ijäst, äppelarom.

Omsättbar energi 11,3 MJ
Råprotein 14 %
Smältbart råprotein 115 g
Råfett och råolja 4 %
Fiber/växttråd 14 %
Kalcium 8 g
Fosfor 6 g
Magnesium 5 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Proteinrikt

115 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

*Smältbart råprotein

RS Mustang® Senior Müsli
Senior är ett kompletteringsfoder för den äldre hästen eller till 
hästar som har svårt att sätta hull i alla åldrar. Fodret har ett högre 
näringsinnehåll, med de extra mineraler och vitaminer som den 
äldre hästen behöver. Tillsatt glukosamin som är bra för stela leder. 

För alla hästar

Omsättbar energi 11,1 MJ
Råprotein 11,3 %
Smältbart råprotein 95 g
Råfett och råolja 4 %
Fiber/växttråd 13 %
Kalcium 7 g
Fosfor 5 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler.  
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Ångkokt korn, torkad betmassa, lusern, ångkokt 
vete, torkad drank, majsflingor, vetekli, vetefoder
mjöl, havrekli, rapsfröexpeller, betmelass, lusern 
hackat strå, vegetabiliskt fett och olja, ärtfiber, 
linfröexpeller, kalcium karbonat, natriumklorid, 
värmebehandlad linfrö, monokalciumfosfat, 
morotsflingor, magnesium oxid, potatisprotein, 
glukosamin, äppelarom. 

RS Mustang® Senior Müsli 
levereras i 20 kg säck.

Glukos-
amin

95 g
smb rp*

Ångkokt 
spannmål

*Smältbart råprotein



Proteinrika foder Specialfoder

RS Mustang® Protein+ Extra 350 Pellets

RS Mustang® Protein+ Extra 350 Pellets leve reras i 20 kg 
säck, i hink om 5 kg, storsäck om cirka 600 kg och i bulk. 

Protein+ Extra 350 är ett extra proteinrikt koncentrerat. Fodret 
passar tillsammans med grovfodret med det lägre proteininnehållet. 
Det högre proteininnehållet gör att behovet täcks med en förhållan
devis låg giva. Innehåller en noggrann och balanserad blandning av 
högkvalitativt protein, med högt innehåll av de essentiella (livsnöd
vändiga) aminosyrorna lysin och metionin. Innehåller inga tillsatta 
mineraler och vitaminer.

Utfodringsrekommendation:
Utfodras med lämplig giva tillsammans med 1,5 kg 
torrsubstans grovfoder/100 kg häst.  
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Potatisprotein, sojamjöl, torkad drank, vetefoder
mjöl, havrekli, torkad betmassa, lusern, vege ta
biliskt fett och olja, äppelfiber, betmelass, vetekli, 
ärtfiber, kalciumkarbonat, äppelarom. 

Omsättbar energi 12 MJ
Råprotein 40 %
Smältbart råprotein 350 g
Råfett och råolja 5 %
Fiber/växttråd 11 %
Kalcium 5 g
Fosfor 5 g
Magnesium 2 g

Fodret innehåller inga tillsatta  
mineraler och vitaminer. Därför  
behöver det kompletteras med 

något av RS Mustangs mineralfoder.

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Koncentrat

350 g
smb rp*

5 mm 
pellets

*Smältbart råprotein

RS Mustang® Breed Pellets
Breed är ett kompletteringsfoder som passar till hästar med något 
högre proteinbehov som dräktiga och digivande ston, unghästar 
eller hästar i behov av muskeluppbyggnad. Fodret är proteinrikt och 
passar även utmärkt som basfoder till rid och tävlingshästen.

RS Mustang® Breed Pellets leve reras i 20 kg 
säck, storsäck som cirka 600 kg och i bulk.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,8 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Havre, vetekli, vetefodermjöl, havrekli, lusern, 
korn, torkad betmassa, rapsfröexpeller, torkad 
drank, betmelass, kaliumkarbonat, natrium klorid, 
linfröexpeller, magnesiumoxid, äppel arom. 

Omsättbar energi 9,5 MJ
Råprotein 12 %
Smältbart råprotein 95 g
Råfett och råolja 4 %
Fiber/växttråd 16 %
Kalcium 6 g
Fosfor 5 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Proteinrikt

95 g
smb rp*

5 mm 
pellets

*Smältbart råprotein

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,40,8 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Vetekli, vetefodermjöl, havrekli, lusern, torkad 
betmassa, torkad drank, rapsfröexpeller, ärtfiber, 
värmebehandlat linfrö, kalcium karbonat, potatis
protein, kalcium lignosulfonat, natrium klorid, 
fruktooligosackarider, vegetabiliskt fett och olja, 
monokalciumfosfat, magnesiumoxid, äppelarom.

Sensitive Competition är ett kompletteringsfoder med lågt stärkelse  
(9 %) och sockerinnehåll (3 %) som används till tävlingshästar som 
presterar bättre på ett foder med lägre stärkelseinnehåll. Fodret är 
fiberrikt och innehåller ingen tillsatt melass. Fodret har en noggrann 
blandning av vitaminer och mineraler samt Profeed® som stimulerar 
tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterierna i tarmfloran.

RS Mustang® Sensitive Competition Pellets

RS Mustang® Sensitive Competition Pellets levereras  
i 20 kg säck, stor säck om cirka 600 kg och i bulk.

*Smältbart råprotein

Låg 
stärkelse

112 g
smb rp*

5 mm 
pellets

Omsättbar energi 9,6 MJ
Råprotein 14,7 %
Smältbart råprotein 112 g
Råfett och råolja 5,0 %
Fiber/växttråd 24 %
Kalcium 10 g
Fosfor 6 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

RS Mustang® Spannmålsfri Müsli

RS Mustang® Spannmålsfri Mûsli  
levereras i 20 kg säck och i hink om 5 kg.

Spannmålsfri är ett spannmålsfritt kompletteringsfoder i müsliform 
som passar till hästar som har behov av en stärkelse och socker
fattig utfodring. Fodret innehåller endast 6% stärkelse och 4% socker. 
Det är bland annat hästar med magsår, Equine Meta bolic Syndrome 
(EMS), Equine Cushings Syndrome (PPID) och fång som är särskilt 
känsliga för stärkelse och socker. 

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,4 kg kraftfoder/100 kg häst 
tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov foder/ 
100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Lusern, torkad betmassa, äppelfiber, rapsfrö
expeller, linfröexpeller, valsade ärter, vegeta
biliskt fett och olja, betmelass, lusern hackat strå, 
torkad drank, ärtfiber, värmebehandlat linfrö, 
morotsflingor, natriumklorid, kalciumkarbonat, 
magnesium oxid, monokalciumfosfat, äppelarom.

Omsättbar energi 10,2 MJ
Råprotein 13,5 %
Smältbart råprotein 95 g
Råfett och råolja 8 %
Fiber/växttråd 25 %
Kalcium 9 g
Fosfor 4 g
Magnesium 4 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

*Smältbart råprotein

Spann-
målsfri

95 g
smb rp*

Låg 
stärkelse



SpecialfoderSpecialfoder

RS Mustang® Diet Pellets
Diet är ett kompletteringsfoder med lågt energiinnehåll som passar till 
hästar som behöver ett lågt intag av socker och stärkelse. Fodret kan 
med fördel användas till hästar som behöver gå ner i vikt och/eller har 
fångbenägenhet. Fodret har ett lågt stärkelse (9%) och sockerinnehåll 
(3%), är fiberrikt och innehåller ingen tillsatt melass. Fodret har en nog
grann blandning av vitaminer och mineraler samt Profeed® som stimul
erar tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterierna i tarmfloran.

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,4 kg kraftfoder/100 kg 
häst tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grov
foder/100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Vetekli, vetefodermjöl, havrekli, torkad betmassa, 
torkad drank, rapsfröexpeller, ärtfiber, värme
behandlat linfrö, kalcium karbonat, potatis protein, 
kalcium lignosulfonat, natrium klorid, fruktooli
gosackarider, vegetabiliskt fett och olja, mono
kalciumfosfat, magnesiumoxid, äppelarom. 

RS Mustang® Diet Pellets leve reras i 20 kg 
säck, storsäck om cirka 600 kg och i bulk.

*Smältbart råprotein

Låg 
stärkelse

112 g
smb rp*

5 mm 
pellets

Omsättbar energi 9,6 MJ
Råprotein 14,7 %
Smältbart råprotein 112 g
Råfett och råolja 5 %
Fiber/växttråd 24 %
Kalcium 10 g
Fosfor 6 g
Magnesium 3 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Innehåller  
Profeed®

Utfodringsrekommendation:
Till vuxen häst ca 0,20,6 kg kraftfoder/100 kg häst 
tillsammans med 1,5 kg torrsubstans grovfoder/ 
100 kg häst. Lägre givor kan behöva  
kompletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Torkad betmassa, lusern, värmebehandlat linfrö, 
havrekli, vetekli, levande jäst (Saccharomyces  
cerevisiae), magnesiumfosfat, bet melass,  
monokalciumfosfat, natriumklorid, kalcium
karbonat, ärtfiber, magnesiumoxid,  
äppelarom. 

RS Mustang® Rehab Pellets

RS Mustang® Rehab Pellets levereras i 20 kg 
säck, stor säck om cirka 600 kg och i bulk.

Rehab är ett kompletteringsfoder, framtaget till konvalescenter och 
hästar i vila. Fodret har ett lägre energiinnehåll med en noggrann och 
balanserad tillförsel av protein, mineraler och vitaminer. Rehab är ex
tra fiberrikt och innehåller dessutom Levucell®, aktiv levande jäst som 
ger en god balans i grovtarmen och ökar smältbarheten av fodret.

*Smältbart råprotein

Fiberrik

90 g
smb rp*

5 mm  
pellets

Omsättbar energi 10,3 MJ
Råprotein 10 %
Smältbart råprotein 90 g
Råfett och råolja 5,0 %
Fiber/växttråd 31 %
Kalcium 11 g
Fosfor 5 g
Magnesium 5 g

Innehåller  
Levucell®

Analytiska beståndsdelar per kg foder

RS Mustang® Slobber Zero
Slobber Zero är ett kompletteringsfoder i pelletsform med mycket lågt 
socker och stärkelse innehåll. Fodret används med fördel till hästar som 
behöver öka sitt vätske intag samt ger snabb återhämtning efter presta
tion. Fodret passar utmärkt till hästar som av olika anledningar behöver 
ett lågt sockerintag. Slobber Zero rekommenderas som ett komplement 
till den övriga foderstaten.

Utfodringsrekommendation:
Utfodras i lämplig giva tillsammans med 1,5 kg  
torrsubstans grov foder/100 kg häst. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Vetefodermjöl, vetekli, ärtfibrer, torkad drank, 
lusern, linfröexpeller, äppelfibrer, vegetabiliskt fett 
och olja, natriumklorid, kalcium karbonat.

RS Mustang® Slobber Zero leve reras i 20 kg säck. *Smältbart råprotein

Sockerfri

95 g
smb rp*

5 mm 
pellets

Omsättbar energi 10 MJ
Råprotein 13,5 %
Smältbart råprotein 95 g
Råfett och råolja 6 %
Fiber/växttråd 20 %
Kalcium 8 g
Fosfor 6 g
Magnesium 3 g

Fodret innehåller inga tillsatta  
mineraler och vitaminer. Därför  
behöver det kompletteras med 

något av RS Mustangs mineralfoder.

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Blanda Slobber Mash med kallt  
eller varmt vatten. Låt stå minst 
15 minuter före utfodring. Tillsätt 
minst dubbel mängd vatten till 
mängd foder.

Haide.se
Emma Emanuelsson



Näringsanalys

2

  Vitamingaranti  9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån  9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 12 mån

  Selen, 3b802 mg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 – 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 – 
  (natrium selenit)

  Mangan, 3b502 (oxid) mg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 60 50 50 – 50 50 50 75 60 –

  Zink,3b609 (klorid) mg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 60 50 50 – 50 50 50 75 60 –

  Järn, 3b103 (sulfat) mg 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 150 70 70 84 70 70 – 70 70 70 105 85 –

  Kobolt, 3b302 mg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 – 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 – 
  (karbonat)

  Folinsyra, 3a316 mg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2,4 2 2 – 2 2 2 3 2,4 –

  Niacin, 3a315 mg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 12 10 10 – 10 10 10 15 12 –

  Vitamin B6, 3a831 mg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 – 2 2 2 3 3 – 
  (pyrodoxinhydroklorid)

  Vitamin B1, 3a821 mg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 12 10 10 – 10 10 10 15 12 – 
  (nitrat)

  Vitamin E, 3a700 mg 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 800 400 400 480 400 400 – 400 400 400 750 500 –

  Vitamin D3, 3a671 IE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 000 1000 2000 1000 1000 1200 1000 1000 – 1000 1000 1000 1500 1200 –

  Ca/P kvot g 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,2 2 1,8 1,5 1,4 1,5 1,3 1 1,2 2,3 1,7 1,7 2,2 1,3

  Kalium g 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7 9 7 7 8 10 8 11 8 12 10 10 10 9

  Kalcium g 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 8 7 6 7 9 8 5 6 9 10 10 11 8

  Råaska % 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 8 7 6 7 8 8 6 7 8 8 8 10 8

  Råolja och råfett % 4 5 5 5 7 7 9 6 7 7 7 9 9 5 4 4 4 4 4 5 4 8 5 5 5 6

  Stärkelse % 28 28 24 28 25 28 23 29 32 28 30 20 21 29 31 31 30 14 24 5 19 6 9 9 3 9

  Smältbart råprotein g 94 95 100 94 95 96 94 90 85 99 96 100 95 94 85 85 95 130 115 350 95 95 112 112 90 95

  Omsättbar energi (ME) MJ 11,0 11,0 10,0 11,0 12,1 12,0 12,3 12,3 12,6 12,3 12,1 12,0 12,3 11,1 10,9 10,9 11,1 10 11,3 12,0 9,5 10,2 9,6 9,6 10,3 10,0

  Torrsubstans % 88 88 89 88 88 88 89 88 88 88 88 89 89 88 88 88 88 89 88 89 88 90 89 89 90 89

  Råprotein % 11,5 11,5 12,0 11,5 11,5 11,7 11,3 10,5 10,5 11,5 11,5 14,0 11,2 11,2 10,7 10,7 11,3 15,5 14,0 40,0 12,0 13,5 14,7 14,7 10,0 13,5

  Lysin g 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 7 5 4 4 4 4 6 6 30 5 5 6 6 5 6

  Fiber/växttråd % 14 14 17 14 14 13 14 13 11 13 13 15 14 13 13 13 13 17 14 11 16 25 24 24 31 20

  Socker  % 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 7 1

  Natrium g 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 6 4 4 4 4 4 1 4 6 4 4 5 7

  Fosfor g 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 6 6 5 5 4 6 6 5 6

  Magnesium g 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 5 3

  Vitamin A, 3a672a IE 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 12 000 10 000 10 000 – 10 000 10 000 10 000 15 000 12 000 –

  Vitamin C, 3a311 mg 50 50 50 50 350 350 50 200 200 350 350 50 50 500 50 50 60 50 50 – 50 50 50 75 60 –

  Vitamin K3, 3a711 mg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,12 0,1 0,1 – 0,1 0,1 0,1 0,15 0,12 –

  Vitamin B2 (riboflavin) mg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 12 10 10 – 10 10 10 15 12 –

  Vitamin B12 mg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,12 0,1 0,1 – 0,1 0,1 0,1 0,15 0,12 –

  Pantotensyra, 3a84 mg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 6 5 5 – 5 5 5 8 6 –

  Biotin, 3a880 mg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 – 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 –

  Jod, 3b202 mg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – 
  (kalciumjodat)

  Koppar, 3b409 (klorid) mg 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 75 35 35 40 35 35 – 35 35 35 52 42 –

  Zink, 3b603 (oxid) mg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 60 50 50 – 50 50 50 75 60 –

  Selen, 3b815 mg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 – 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 – 
  (selenmetionine)

  Glukosamin mg – – – – – – – – – –  – – – – – 2 000 – – – – – – – – –
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RS Mustang® Hackad LusernMix

RS Mustang® Hackad LusernMix levereras i 15 kg bal.

Hackad LusernMix kan ges till hästar som har ett högre protein behov 
och/eller har ett lägre innehåll av protein i grovfodret.  
Hackad LusernMix är torkat grovfoder baserat på lusern. Med lusern 
ökar tillgången på stråfoder i foderstaten samtidigt som hästen får 
tillgång till högklassigt protein. Passar utmärkt till alla typer av hästar 
och kan enkelt kombineras med hö, hösilage, bete och kraftfoder.

Utfodringsrekommendation:
Rekommendation är 0,54 kg per häst och dag. 
Hästens totala torrsubstansintag bör vara minst 
11,5 kg grovfoder per 100 kg häst. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning: 
Lusern, timotej, solrosolja.

Övriga foder

RS Mustang® Lusernpellets

RS Mustang® Lusernpellets levereras i 25 kg säck  
och i storsäck om 500 kg.

Lusernpellets är pelleterat grovfoder bestående av lusern. Lusern
pellets säkrar proteintillförseln och är en god fiberkälla. Produkten 
innehåller inget tillsatt socker (melassfri). Lusern utfodras med 
fördel om grovfodret är proteinfattigt eller om hästen är i behov av 
mer protein samtidigt som fodrets höga fiberhalt gynnar grovtarms
funktionen. 

Utfodringsrekommendation:
Rekommendation är 0,54 kg per häst och dag 
tillsammans med minst 11,5 kg grovfoder per 100 
kg häst. Produkten bör blötläggas till en häst som 
utfodras med större mängd.
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning: 
Lusern.

RS Mustang® Kornkross

RS Mustang® Kornkross levereras i 15 kg säck.

RS Mustang® Kornkross är ett väl använt fodermedel till häst.  
RS Mustangs kornkross genomgår flera steg av rensning och sort
ering för att alltid hålla jämn och hög kvalitet. När du utfodrar med 
kornkross är det lämpligt att komplettera foderstaten med RS Mus
tang® mineraler och/eller RS Mustang® 50/50 Oatbalancer Müsli.

Utfodringsrekommendation:
Rekommendation är 0,54 kg per häst och dag tillsam
mans med minst 1,5 kg grovfoder per 100 kg häst. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning: 
Kornkross.

RS Mustang® Havre

RS Mustang® Havre levereras i 25 kg säck  
och i storsäck om 600 kg.

RS Mustang Havre är ett väl använt fodermedel till häst. Helhavren 
innehåller en bra blandning av fett, fibrer och protein. RS Mustangs 
havre genomgår flera steg av rensning och sortering för att alltid hål
la jämn och hög kvalitet. När du utfodrar med havre är det lämpligt 
att komplettera foderstaten med RS Mustang® mineraler och/eller  
RS Mustang® 50/50 Oatbalancer Müsli.

Utfodringsrekommendation:
Rekommendation är 0,54 kg per häst och dag tillsam
mans med minst 1,5 kg grovfoder per 100 kg häst. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning: 
Havre.

Övriga foder

Omsättbar energi  11 MJ
Råprotein  10,5 % 
Smältbart råprotein  80 g
Råfett  2,3 %
Fiber/växttråd  3,6 %
Kalcium  0,4 g
Fosfor  3,5 g
Magnesium  1,1 g

De analytiska beståndsdelarna är 
riktvärden då årsvariation kan råda.

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Omsättbar energi  11 MJ
Råprotein  10,5 % 
Smältbart råprotein  80 g
Råfett  4 %
Fiber/växttråd  10 %
Kalcium  0,7 g
Fosfor  3,2 g
Magnesium  1,3 g

De analytiska beståndsdelarna är 
riktvärden då årsvariation kan råda.

Analytiska beståndsdelar per kg foder
Omsättbar energi  8,5 MJ 
Råprotein  15 % 
Smältbart råprotein  105 g 
Råfett och råolja 3 % 
Fiber/växttråd  27 % 
Kalcium  13 g 
Fosfor  3 g 
Magnesium  2 g

De analytiska beståndsdelarna är 
riktvärden då årsvariation kan råda.

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Omsättbar energi  8,6 MJ 
Råprotein  15 % 
Smältbart råprotein  112 g 
Råfett och råolja 5,7 % 
Fiber/växttråd  27 % 
Kalcium  13 g 
Fosfor  3 g 
Magnesium  2 g

De analytiska beståndsdelarna är 
riktvärden då årsvariation kan råda.

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Melassfri

Melassfri

Bör blötläggas innan utfodring.



Betfor

Salt och saltstenar

Betfor levereras i 15 kg säck.

Salt finns i stenar om 2 och 10 kg, samt i säck om 25 kg.

Betfor består av betfiber och melass. Melassen 
bidrar med lättillgängligt socker för mikroorgan
ismerna, medan betfibern stabiliserar den flora 
av mikroorganismer som sköter energiutvinnin
gen i hästens grovtarm. 

Utfodringsrekommendation:
Rekommendation är 0,21 kg per häst och dag tillsammans med 
minst 1,5 kg grovfoder per 100 kg häst. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Betfiber, melass.

Salt är viktigt för vätske balansen, förhindrar uttorkning, stimulerar 
aptit, prestationsförmåga och hästens välmående.

Omsättbar energi  11,2 MJ 
Råprotein  8,6 %
Råfett 1,4 % 
Fiber/växttråd  313 g
Kalcium  8 g
Fosfor  1 g 
Magnesium  2 g
Kalium  8 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Vitamin B1  3 000 mg 
Vitamin B6  1 500 mg 
Vitamin B12  60 mg

Tillsatser per liter:

Vitamin A 2 500 000 IE
Vitamin D3 250 000 IE
Vitamin E 35 000 mg
Vitamin K3 1 500 mg
Vitamin B1 3 500 mg
Vitamin B2 4 000 mg
Vitamin B12 30 mg
Pantotensyra 3 500 mg
Niacin 12 000 mg
Folinsyra 350 mg
Biotin 120 mg

Tillsatser per liter:

Omsättbar energi  11,2 MJ 
Råprotein  8,6 %
Råfett 1,4 % 
Fiber/växttråd  313 g
Kalcium  8 g
Fosfor  1 g 
Magnesium  2 g
Kalium  8 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Övriga foder

RS Mustang® Betforpellets

RS Mustang® Betforpellets levereras i 25 kg säck.

Betforpellets är rikt på smältbara fibrer, 
vilket ger en stimulerande effekt på hästens 
matsmältningssystem. Betforpellets blandas 
med vatten innan utfodring och gör att hästens 
vätsketillgång säkras, som vid hårt arbete, kolik 
eller minskat vattenintag. 

Utfodringsrekommendation:
Rekommendation är 0,21 kg per häst och dag tillsammans med 
minst 1,5 kg grovfoder per 100 kg häst. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Betfiber och melass. 

Vitaminer

RS Mustang® Multivitamin

RS Mustang® B-vitamin

Multivitamin är anpassad för hästar och deras dagliga behov. Perfekt 
som komplement när hästen riskerar brist på vitamin, som vid miljö
ombyte, foderbyte, magtarmstörningar eller när fodret har ett lågt 
vitamin innehåll. RS Mustang® Multivitamin är sockerfri. 

Bvitamin är viktigt för hästens muskel funktion, ämnes omsättning 
och bidrar till en väl fungerande mikroflora i hästens grovtarm. 
Bvitamin används med fördel när hästen byter miljö, foder eller ska 
transporteras, samt på vår och höst då pälsfällning respektive päls
sättning sätter in. RS Mustang® Bvitamin är sockerfri.

Finns i förpackning om 1 l.

Finns i förpackning om 1 l.

Dosering: 
Ponny 10 ml/dag. Häst 20 ml/dag.

Sammansättning: 
Aquadest, vitaminer, 1,2 propandiol, 
kaliumsorbat E202.

Vitamin E  75 000 mg
Tillsatser per liter:

RS Mustang® E-vitamin
Evitamin har som funktion att förbättra och säkra hästens musku
latur. Därför är vitaminet viktigt till hästar som tränas och tävlas 
hårt. Vidare behövs Evitamin för ett väl fungerande immunförsvar, 
eftersom det hjälper till att oskadliggöra de fria radikalerna som 
bildas i kroppen. Det dräktiga stoet kan behöva tillskott för fostrets 
vävnads tillväxt. 

Finns i förpackning om 1 l.

Dosering: 
Ponny 10 ml/dag. Häst 15 ml/dag.

Sammansättning: 
Aquadest, vitamin, emulgerings medel, anti oxidanter,  
kaliumsorbat E202.

Dosering: 
Ponny 10 ml/dag. Häst 15 ml/dag.

Sammansättning: 
Aquadest, vitaminer, emul geringsmedel, 1,2 propandiol,  
antioxidanter, natriumbikarbonat, kaliumsorbat E202.

Blötlägg minst två timmar innan 
utf odring. 
Blanda 1 del Betforpellets med  
4 delar vatten.

Blötlägg minst en timme innan  
utf odring. 
Blanda 1 del Betfor med 3 delar 
vatten.



RS Mustang® Mineral RÖD
Mineral Röd är ett pelleterat mineralfoder med extra  
vitaminer. Smaksatt med äpple. 

Utfodringsrekommendation:
Lämplig giva baseras på övrigt intag av mineraler från 
grov och kraftfoder och hästens arbetsnivå, tillväxt, 
dräktighet/digivning. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Natriumklorid, kalciumkarbonat, magnesiumoxid, 
monokalciumfosfat, vetefodermjöl, vete, vegetabiliskt 
fett och olja, kalcium lignosulfonat, bet melass, torkad 
betmassa, lusern, äppelarom. 

RS Mustang® Mineral RÖD levereras i 15 kg säck eller i hink om 7 kg.

MineralerMineraler

Kalcium  130 g
Fosfor  20 g
Magnesium  50 g
Kalium  2,2 g
Ca/P kvot  6,5
Natrium  90 g
Koppar, 3b409  1200 mg
Selen, 3b815  8 mg 
(selenmetionine)
Selen, 3b802  12 mg 
(natrium selenit)

Vitamin A, 3a672a  300 000 IE
Vitamin D3, 3a671  15 000 IE
Vitamin E, 3a700  10 000 mg
Vitamin K3, 3a711  40 mg
Vitamin C, 3a311  2 500 mg
Vitamin B1, 3a821 (nitrat)  250 mg
Vitamin B2 (riboflavin)  200 mg
Vitamin B6, 3a831  100 mg 
(pyrodoxinhydroklorid)
Vitamin B12  3 mg
Niacin, 3a315  250 mg

Pantotensyra, 3a841  200 mg
Folinsyra, 3a316  100 mg
Biotin, 3a880  5 mg
Järn, 3b103 (sulfat)  700 mg
Jod, 3b202 (kalciumjodat)  4 mg
Kobolt, 3b302 (karbonat)  20 mg
Mangan, 3b502 (oxid)  1 500 mg
Zink, 3b603 (oxid)  1 500 mg
Zink, 3b609 (klorid)  1 500 mg

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Kalcium  150 g
Fosfor  35 g
Magnesium  50 g
Kalium  2,6 g
Ca/P kvot  4,3
Natrium  80 g
Koppar, 3b409  900 mg
Selen, 3b815  5 mg 
(selenmetionine)
Selen, 3b802  10 mg 
(natrium selenit)

Vitamin A, 3a672a  100 000 IE
Vitamin D3, 3a671  10 000 IE
Vitamin E, 3a700  5 500 mg
Vitamin B1, 3a821 (nitrat)  250 mg
Vitamin B2 (riboflavin)  200 mg
Vitamin B6, 3a831  100 mg 
(pyrodoxinhydroklorid)
Vitamin B12  2 mg
Niacin, 3a315  150 mg
Pantotensyra, 3a841  200 mg
Folinsyra, 3a316  30 mg

Biotin, 3a880  5 mg
Järn, 3b103 (sulfat)  2 000 mg
Jod, 3b202 (kalciumjodat)  3 mg
Kobolt, 3b302 (karbonat)  13 mg
Mangan, 3b502 (oxid)  1 000 mg
Zink, 3b603 (oxid)  1 250 mg
Zink, 3b609 (klorid)  1 250 mg

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Kalcium  50 g
Fosfor  70 g
Magnesium  60 g
Kalium  4,8 g
Ca/P kvot  0,7
Natrium  70 g
Koppar, 3b409  900 mg

Selen, 3b815  10 mg 
(selenmetionine)
Selen, 3b802  10 mg 
(natrium selenit)
Vitamin A, 3a672a  100 000 IE
Vitamin D3, 3a671  10 500 IE
Vitamin E, 3a700  5 000 mg

Järn, 3b103 (sulfat)  600 mg
Jod, 3b202 (kalciumjodat)  3 mg
Kobolt, 3b302 (karbonat)  13 mg
Mangan, 3b502 (oxid)  1 000 mg
Zink, 3b603 (oxid)  1 200 mg
Zink, 3b609 (klorid)  1 200 mg

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Kalcium  110 g
Fosfor  55 g
Magnesium  50 g
Kalium  3,2 g
Ca/P kvot  2,0
Natrium  80 g

Koppar, 3b409  900 mg
Selen, 3b815  5 mg 
(selenmetionine)
Selen, 3b802  10 mg 
(natrium selenit)
Järn, 3b103 (sulfat)  2 000 mg

Jod, 3b202 (kalciumjodat)  3 mg
Kobolt, 3b302 (karbonat)  13 mg
Mangan, 3b502 (oxid)  1 000 mg
Zink, 3b603 (oxid)  1 250 mg
Zink, 3b609 (klorid)  1 250 mg

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Granulat
kvot

4,3

Granulat
kvot

2,0granulat
kvot

0,7

Pellets
kvot

6,5

RS Mustang® Mineral GUL
Mineral GUL är ett granulerat mineralfoder utan vitaminer. 
Ett bra komplement när vitaminbehovet täcks på annat sätt. 
Smaksatt med äpple.
Utfodringsrekommendation:
Lämplig giva baseras på övrigt intag av mineraler från 
grov och kraftfoder och hästens arbetsnivå, tillväxt, 
dräktighet/digivning. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Kalciumkarbonat, monokalciumfosfat, natriumklorid, 
magnesiumoxid, torkad betmassa, vete, vetefodermjöl, 
monokalciumfosfat, lusern, betmelass, äppelarom.  

RS Mustang® Mineral GUL levereras i 15 kg säck.

RS Mustang® Mineral VIT
Mineral Vit är ett granulerat mineralfoder med extra fosfor
innehåll. Rekommenderas till en kalciumrik grovfodergiva för 
att säkerhetsställa mineralbalansen. Smaksatt med äpple.
Utfodringsrekommendation:
Lämplig giva baseras på övrigt intag av mineraler från 
grov och kraftfoder och hästens arbetsnivå, tillväxt, 
dräktighet/digivning. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang.

Sammansättning:
Monokalciumfosfat, natriumklorid, vetefodermjöl, 
torkad betmassa, magnesiumoxid, lusern, magnesium
fosfat, betmelass, vetekli, kalciumkarbonat, äppelarom.

RS Mustang® Mineral VIT levereras i 15 kg säck.

RS Mustang® Mineral BLÅ
Mineral BLÅ är ett granulerat mineralfoder med väl avvägd för
delning mellan vitaminer och mineraler. Smaksatt med äpple. 

Utfodringsrekommendation:
Lämplig giva baseras på övrigt intag av mine raler från 
grov och kraftfoder och hästens arbetsnivå, tillväxt, 
dräktighet/digivning. 
För utförlig foderstat kontakta foder rådgivare  
på RS Mustang. 

Sammansättning:
Kalciumkarbonat, natriumklorid, monokalciumfosfat, 
magnesiumoxid, torkad betmassa, magnesium fosfat, 
lusern, vetefodermjöl, bet melass, äppelarom. 

RS Mustang® Mineral BLÅ levereras i 15 kg säck.



TillskottTillskott

Elektrolyter har stor betydelse för överföringen 
av nervimpulser och därmed för själva muskel

funktionen hos hästar. När hästen svettas förlorar 
den elektrolyter och för att bibehålla en optimal 
vätskebalans i kroppen och kunna prestera bra 
behöver hästen få tillskott av elektrolyter. Även 
vid diarré förlorar hästen elektrolyter.

Dosering:
Häst och ponny
Efter lätt träning  2030 g/dag
Efter hård träning  5060 g/dag
Vid hög svettförlust kan givan ökas. 

Sammansättning:  
Natriumklorid, natrium bikarbonat, dextros, kaliumklorid.

RS Mustang® Elektrolyter levereras i hink om 2,5 och 10 kg.

Sport
Elektrolyter

Nypon är naturligt rika på bland annat anti
oxidanter, A och Bvitaminer, betakaroten 

och folsyra. Nypon främjar immunförsvaret,  
hämmar inflammationer i kroppen och  
för bättrar ledhälsan genom att öka hästens  
rörlighet i lederna. 

Dosering:  
510 gram per 100 kg häst/dag. 

Sammansättning:  
100 % Nypon Chilon.

RS Mustang® Nypon levereras i burk om 800 g.

Leder
Nypon

Fosfor är viktigt för uppbyggnad av skelettet och 
för energiomsättning i cellerna. Fosforbalans 

används som tillskott då foderstaten är under
balanserad på fosfor, till exempel vid utfodring 
med kalkrikt och/eller fosforfattigt stråfoder. 

Dosering:  
13 mått/dag beroende på foderstatens kalk och fosfor innehåll. 
Blandas i fodergivan.  
1 dosmått = 10 g ger 2,4 g fosfor, 2,0 g natrium och  
0,1 g magnesium.

Sammansättning:  
Mononatriumfosfat.

RS Mustang® Fosforbalans levereras i hink om 2,5 kg.

Skelett
Fosforbalans

Hästgodis från RS Mustang är ett mycket 
smakrikt godis som du kan ge till din häst 

som belöning eller uppmuntran. Till exempel vid 
inlärning och träning eller bara efter en trevlig 
ridtur eller en stunds samvaro. Det finns i  
smakerna Rödbeta/Lakrits och Morot/Äpple.

Sammansättning:  
(Morot/Äpple) Lusern, vete, 
betpellets, morot, fiber
pellets, melass, frystorkat 
äpple.  
(Rödbeta/Lakrits) Lusern, 
vete, betpellets, rödbeta, 
fiberpellets, melass, lakrits
arom.

RS Mustang® Hästgodis 
levereras i hink om 800 g och 2 kg.

Belöning
Hästgodis

Belöning
Hästgodis

RS Mustang® har lanserat en serie högklassiga tillskott och vitaminer för att öka din hästs 
välbefinnande. 

Hos oss hittar du kvalitetskontrollerade tillskott som hjälper hästen i olika situationer, till 
exempel vid pälsfällning/pälssättning, stress i samband med miljöombyte, transporter och 
mycket mer. Våra senaste nyheter är Biotin – för en bättre hovproduktion, Magnesium – 
som kan ha en lugnande effekt på spända och nervösa hästar, samt Selen & E-vitamin som 
har betydelse för hästens immunförsvar. Vi har också lanserat en Foderolja som ger häs-
ten extra energi och som är tillverkad av svensk, ekologisk kallpressad rapsolja. 

Vi har även hästgodis, tillverkade av svenska råvaror, för dig som vill skämma bort din häst 
lite extra.

c3us



TillskottTillskott

Magnesium är mycket viktigt för att behålla 
en god muskel och nervfunktion samt för 

hjärta och blodkärl. Magnesiumtillskott kan ha en 
lugnande effekt på spända och nervösa hästar.  

Dosering:  
Vuxen häst 1020 g/dag. Blandas i fodergivan.  

Sammansättning:  
100% magnesiumfosfat

RS Mustang® Magnesium levereras i burk om 1 kg och hink 
om 2,5 kg.

Nerver & Skelett
Magnesium

Selen och Evitamin är antioxidanter som  
skyddar mot fria radikaler som bildas vid  

syreomsättningen. Selen är viktig för immun
försvaret då det har en stor betydelse för de vita 
blodkropparna.  

Dosering:  
Vuxen häst 40 g/dag. Blandas i fodergivan.   

Sammansättning:  
Foderkalk, fodermjöl, Evitamin, lusern, selenjäst

RS Mustang® Selen & E-vitamin levereras i burk om 1 kg 
och hink om 2,5 kg.

Immunförsvar
Selen &  

E-vitamin

Biotin förbättrar hovkvaliteten och påverkar 
hud och päls positivt. Biotin medverkar i en 

rad olika funktioner i hästens kropp. Biotin ges 
framförallt till hästar med försämrad hovkvalitet, 
men ges även med fördel till hårt tränade/ 
tävlande hästar.  

Dosering:  
Vuxen häst 20 ml/dag. Vid hovproblem rekommenderas dubbel 
dos. Blandas i fodergivan.  

Sammansättning:  
Aqua dest, 1,2 propandiol, kaliumsorbat E202, biotin (B7)

RS Mustang® Biotin levereras i flaska om 1 liter.

Hovar
Biotin

Foderolja är en svensk rapsolja av hög livs
medelskvalitet som ger hästen ett skonsamt 

energitillskott. Oljan är ekologisk och kallpressad 
samt innehåller en hög andel Omega fettsyror. 
Rekommenderas till hästar som har svårt att hålla 
hull. Fettsyrorna bidrar till blank päls och ger ett 
ökat välbefinnande.

Dosering:  
13 dl per dag. Max 1 dl per tillfälle. Blandas i fodergivan.  

Sammansättning:  
Svensk kallpressad rapsolja

RS Mustang® Foderolja levereras i dunk om 2,5 och 25 liter.

Hull & Päls
Foderolja

Mineralbaljan är avsedd för att tillgodose  
hästens mineralbehov på betet. Mineral

baljan innehåller ett smakligt mineralfoder som 
tillgodoser hästens behov av mineraler, spåräm
nen och salter.  

Dosering:  
Mineralbaljan kan ställas direkt på betet för fri utfodring.

Sammansättning:  
Kalciumkarbonat, natriumklorid, monokalciumfosfat, äppelme
lass, magnesium oxid, pressrester av äpple, premix.

RS Mustang® Mineralbalja levereras i förpackning om 10 kg.

Fodertillskott
Mineralbalja

Foderjäst stimulerar hästens mag och tarm
flora och är rik på Bvitaminer. Hästar som 

utsätts för hastiga foderbyten, blir stressade av 
olika anledningar eller har diarré drabbas ofta av 
en rubbad tarmflora. För att återställa den viktiga 
balansen av goda bakterier i tarmen är foderjäst 
ett bra hjälpmedel.  
Foderjäst är också bra för hästar som har  
Bvitaminbrist, dålig päls och glanslös hårrem.

Dosering:  
2040 gram per 100 kg/häst och dag.

Sammansättning:  
Vetefodermjöl, Saccharomyces cerervisiae från  
naturlig bryggerijäst.

RS Mustang® Foderjäst levereras i hink om 3 kg.

Päls & Mage
Foderjäst

Profeed® stimulerar tillväxten och aktiviteten 
hos de goda bakterierna som naturligt finns i 

tarmfloran. Det här säkrar en god tarmfunktion 
hos hästen, vilket är nödvändigt för att den ska 
må bra och kunna prestera.  
Används med fördel till hästar som till exempel 
ska transporteras men också vid miljö och/eller 
foderbyte.

Dosering:  
Föl och unghästar 10 g/dag, vuxna hästar 20 g/dag. Doseringen 
kan dubblas vid grovtarmsstörningar. 

Sammansättning:  
Kortkedjiga fruktooligosackarider och Kalciumstearat, E470.

RS Mustang® Profeed® levereras i hink om 500 g och 2 kg.

Mage

Profeed® 

Komplett  
sortiment av  

stallströ, foder  
och tillskott



RS Mustang® Foder

Svenskt kvalitetsfoder och stallströ 
– för hästens bästa

Utfodring
För att hästens matsmältningssystem ska fungera på ett optimalt sätt är det viktigt att största delen av 
foderstaten består av grov foder. Det rekommenderade intaget av torrsubstans (ts) per dag är 1,52 kg 
grovfoder/100 kg kroppsvikt och aldrig under 1 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt. Med ett grovfoder av 
god kvalitet tillsammans med RS Mustangfoder säkrar du en komplett foderstat till din häst.

Grovfoder
Grovfoder är basen i alla hästars foderstat. Hos RS Mustang hittar du grovfoder för alla typer av hästar. 
Fodret är kvalitets kontrollerat, väl sammansatt, varsamt skördat och analyserat. Finns i olika stor lekar, där 
småbalarna väger cirka 20 kg. 

Kompletteringsfoder
Med kompletteringsfoder menar vi kraftfoder. Kraftfoder ska fungera som ett komplement till grovfodret 
för att täcka hästens underhållsbehov om närings innehållet är bristfälligt och/eller det extra behov som 
krävs för arbete, tillväxt eller digivning. 

Hos oss får du råd
Vill du hitta rätt foder till din häst? Hos RS Mustang får du – utan kostnad – hjälp med att räkna ut foder
stater och råd om hur du bäst utfodrar din häst.

RS Mustang – din kompletta leverantör
Tack vare vårt breda utbud av såväl stallströ som foder och foder
tillskott kan vi ge din häst en helhets lösning som gör det enklare för 
dig att ge din häst det bästa. Sambeställer du foder och strö från oss 
bjuder vi dessutom på frakten på fodret när ordern består av minst 
75 procent strö. Bra för både ekonomin och miljön.

Vi som jobbar på RS Mustang har lång erfarenhet av hästar och 
hästsport i olika discipliner och nivåer. Det gör att vi lättare kan guida 
dig som kund att göra smarta val om du känner dig osäker på vad din 
häst behöver. Fråga oss om råd – vi hjälper dig mer än gärna.

Vi är också stolta över att använda svenska, närproducerade  
råvaror i våra produkter. På så sätt har vi bättre kontroll över hela 
tillverknings kedjan och kan bättre garantera att vi alltid håller högsta 
kvalitet på våra produkter. Dessutom gynnar vi svenskt lantbruk.

Att ständigt utvecklas är också en av våra drivkrafter. Därför ser vi 
till att lyssna noga på våra kunder för att höra vad de behöver för att 
just deras hästar ska må så bra som möjligt och kunna prestera. Vi 
har därför under de senaste åren tagit fram flera nya produkter som 
snabbt blivit väldigt populära .

Välkommen till oss på RS Mustang!

Alltid kostnadsfri foderrådgivning  
till nya och befintliga kunder!  

Kontakta oss på info@rsmustang.se  
eller 0171-41 41 80

c3us
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RS Mustang – valet för vinnare
RS Mustang – foder och strö för alla hästar
Vi samarbetar med utövare av hästsport i alla grenar och på många olika nivåer för att hela tiden  
utveckla vårt sortiment så att det motsvarar kundernas behov och efterfrågan. Här är några ryttare och 
kuskar som använder foder och stallströ från RS Mustang. På vår webbplats hittar du många fler.

Niklas Lindbäck är en 
av våra mest meriterade 
fälttävlansryttare med 
bland annat lagsilver i 
EM. Favoriten är RS Mus
tang® Protein+ Müsli.

Timo Nurmos är en 
av världens främsta 
travtränare med fantas
tiska meriter. Favoriten 
är RS Mustang® Original 
Trotting Müsli.

Sissela Smith vann  
inomhusSM 2020 och 
har många internationel
la framgångar. Favoriten 
är RS Mustang® Original 
Slobber Mash.

Tobias Hansson föder 
upp främst dressyrhästar 
i världsklass på Västra 
Hoby Stuteri. 
Favoritprodukten är RS 
Mustang® Breed.

Kajsa Björe är en av Sver
iges mest lovande hopp
ryttare med massor av 
fina framgångar. Favoriten 
är RS Mustang® Original 
Competition Müsli.

Mads Hendeliowitz 
Mads ingick i det svenska 
dressyrlaget vid OS 2016 
i Rio de Janeiro, Brasilien. 
Favoriten är RS Mustang® 
Slobber Mash.

Roy-Arne Kvisla är en av 
Sveriges mest  
meriterade och aktade 
galopptränare. 
Favoriten är RS Mustang® 
Original Müsli.

Jens Fredricson är  
mycket framgångsrik med 
såväl EMmedaljer som 
start i OS.  
Favoriten är RS Mustang® 
Fiber Original Müsli.

Vignir Jonasson har mer 
än 30 års erfarenhet av 
träning, tävling och avels
visning av islands hästar. 
Favoriten är RS Mustang® 
Original Pellets.

Jörgen Westholm är en 
mycket framstående kusk 
och tränare med fler än 
1 000 segrar. Favoriten 
är RS Mustang® Original 
Trotting Pellets.

Syskonen Hammarström 
finns ofta med i toppen 
på hopptävlingar både i 
Sverige och utomlands.
Favoriten är RS Mustang® 
Active Pellets.

Emma Emanuelsson har 
mängder av SMmedal
jer och internationella 
framgångar.
Favoriten är RS Mustang® 
Spannmålsfri Müsli.

Jennifer Åström

Emelie Jansson
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Svenskt kvalitetsfoder och 
stallströ – för hästens bästa

www.rsmustang.se l 0171-41 41 80 l info@rsmustang.se  


