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Hästutfodringens grunder

Grovfoder Kraftfoder
Utfodringens bas, viktig för hästens 
matsmältning och välmående.

Innehåller alla näringsämnen som hästen 
behöver. Foderanalysen berättar om 
näringsvärden och möjliga 
kompletteringsbehov.

Hö, hösilage, ensilage (grönpellet, halm). 
Dagligt minimibehov 1 kg torrsubstans / 
100 kg hästens levande vikt.

Tillsätts i utfodringen för att komplet-
tera grovfodret när t.ex. energi- och 
proteinvärdet är lågt eller hästen har 
ökat näringsbehov.

Tilläggsfoder
Läggs till i utfodringen 
vid specialbehov.

Magsäck

Tunntarm

Tjocktarm

Tunntarm 
Ÿ fodrets lättsmälta näringsämnen bryts ner med hjälp av enzymer
Ÿ snabb smältning
I hästens tunntarm utsöndras enzymer, som spjälker upp fodrets lättsmälta delar, såsom 
socker och stärkelse, till upptagningsbar form.  Stora kraftfodergivor kan överstiga 
tunntarmens kapacitet och då spiller dessa över till tjocktarmen och stör mikrobernas 
aktivitet.

Tjocktarm 
Ÿ fodrets fiberrika delar smälts med hjälp av mikrober
Ÿ långsam smältning
Hästen bryter ner fibern i fodret med hjälp av mikrober i sin tjocktarm. Dessa mikrober kräver 
en stabil miljö för att fungera effektivt. Plötsliga foderbyten, dålig foderkvalitet eller alltför 
stora mängder kraftfoder orsakar störningar som leder till diarré, kolik och allmänt 
illamående.

Speedex foder – för hästens välbefinnande
Speedex foder är sammansatta med tanke på en optimal tarmhälsa. De innehåller rikligt 
av fiberrika ingredienser, som upprätthåller tarmens funktion och hälsa. Vid 
framställningen används endast högklassiga råvaror. Dessa kompletteras med 
Alltechs foderteknologier som är lämpliga för hästar. Bio-Mos® och Yea-Sacc® inverkar 
på tarmfunktion och foderutnyttjande och Sel-Plex® och Bioplex® inverkar på hästens 
allmäntillstånd.
Korrekt utfodring och näringstillförsel är av stor betydelse för hur väl ett djur klarar av 
stressen det utsätts för. En välmående häst presterar bättre på träning och tävling.

Tumregler för 
hästens utfodring   

Foder av bra kvalitet

Friskt vatten

Utfodra med små givor, 
många gånger per dag


