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Alfalfa
- Lucernblandning tillsatt sockerrörsmelass

Alfalfa är en fiberblandning med högt energi-, protein-, och kalciuminnehåll, som 
passar till de flesta hästar. Alfalfa består av skuren lucern och sockerrörsmelass. 

Alfalfa kan med fördel ersätta spnnmålet helt eller delvis, så att att den totala 
fodermängden får ett minskat innehåll av spannmål (stärkelse). Genom att reducera 
mängden spannmål och istället ge Alfalfa så kan hästens uthållighet och prestation 
förbättras. Alfalfa har ett högt innehåll av smältbara fiber, som medverkar till en  
bättre matsmältning.

Genom att blanda Alfalfa med krubb-fodret så förlänger man tuggtiden, ger hästen 
sysselsättning samt ökar hästens salivproduktion som hjälper magens funktion. 
Alfalfa passar de flesta hästar, men inte hästar med nedsatt lever- och njurfunktion pga det höga 
innehållet av protein och kalcium. an.

Sammansättning:  
Snittad lucern
Sockerrörsmelass

Analytiska bestånsdelar:  
Smältbar energi                 10 MJ/kg
                                               0,76 FE/kg
Torrsubstans                                91 %
Råprotein  15 %

Smältbart råprotein 119,7 g/kg 
Råfett 2,5 %
Råaska 9 %
Växttråd   30 %
Lysin 0,65 %

Stärkelse                              3,0 %
Socker 6,5 %
Kalcium  1,5 %
Natrium  0,1 %
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FODERRÅDGIVNING

Förslag till daglig fodergiva:
Hästens normal vikt  200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/ mycket lätt arbete 0,2-0,4 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg
Lätt/måttligt arbete 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1,25 kg 0,75-1,5 kg
Måttligt/hårt arbete 0,25-0,5 kg 0,25-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,5 kg 1-1,5 kg

Alfalfa kan ersätta sockerfri betfor, spannmål, kli eller kompletterande grovfoder (hö/hösilage). Mängden 
av Alfalfa måste inte överstiga 1 kg/100 kg kroppsvikt per dag i totalt. Alfalfa ska ges tillsammans med ett 
kompletteringsfoder eller en vitamin/mineralblandning.

Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas till varje enskild häst, så att den får optimal utfodring för 
prestation och hull. Foderstaten bör innehålla bra kvalitets hö/hösilage i en mängd som motsvarar 1,75- 2 kg 
hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Blir hästen för tjock av den 
rekommenderade mängden grovfoder (hö/hösilage), kan mängden grovfoder reduceras till 1,5 kg hö/
hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det 
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 20 kg säck ( varunr: 36389)

Foderkategori: Kompletteringsfoder
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