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Just Grass
- gräsblandning av toppkvalitet utan melass

Just Grass är en fiberblandning bestående av olika torkade grässorter, härun-
der timotej, svingel och flerårigt rajgräs. Just Grass är en bra källa till protein 
och viktiga byggstenar till muskulaturen. Samtidigt har det ett naturligt högt 
kaloriinnehåll och är därmed lämpligt till hästar som behöver extra kalorier 
och som ska bygga muskler. 

Man kan förlänga hästens tuggtid genom att blanda Just Grass med kraft-
fodret, vilket ökar hästens sysselsättning, ger bättre mätthetskänsla, samt 
ökar salivproduktionen som gynnar magfunktionen. 

Utfodring med stora mängder spannmål kan bl.a. vara den bakomliggande 
orsaken till att hästen är överdrivet pigg eller saknar uthållighet vid arbete. 
Genom att ge Just Grass kan man reducera mängden spannmål, vilket kan 
förbättra hästens uthållighet och prestation. Blandningen kan dessutom 
användas som ersättning eller komplement till grovfoder (hö/hösilage).

På grund av det naturliga sockerinnehållet i Just Grass, så är Just Grass inte lämpligt för hästar/ponnyer som 
endast tål ett mycket lågt socker/stärkelse-innehåll i fodret.

Fodret har inte tillsatts mineraler/vitaminer och ska därför kompletteras med ett kraftfoder innehållande 
vitaminer och mineraler eller en vitamin/mineralblandning.

Just Grass är bl.a. lämpligt till:
• Prestationshästar, samt som ersättning för hö på tävlingsplatsen
• Föl och unghästar
• Hästar i boxvila
• Avelshästar som har ett ökat behov av energi och protein
• Överdrivet pigga hästar (genom att reducera stärkelseinnehållet)

Sammansättning:  
Torkat, hackat gräs 
  

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi        10 MJ/kg
                                 0,76 FE/kg
Torrsubstans                     90 %
Råprotein                           13,5 %
Smältbart råprotein 97 g/kg
Råfett                                   4 %

Växttråd                                25 %
Råaska                                  9 %
Stärkelse           3 %
Socker                              12 %
Kalcium                              0,7 %
Fosfor                                 0,3 %
Magnesium                       0,25 %

Natrium                           0,1 %
Kalium                                1,6 %
Järn                           50 mg/kg
Koppar                       7 mg/kg
Mangan                      30 mg/kg
Zink                             16 mg/kg
Selen                           0,05 mg/kg
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FODERRÅDGIVNING:
Just Grass kan ersätta betbiller, spannmål, kli eller komplettera/eventuellt ersätta grovfodret (hö/
hösilage). Just Grass har oftast ett högre näringsinnehåll än hö/hösilage, och det kan därför vara 
nödvändigt att reducera hästens kraftfoder, så att hästen inte får för många kalorier och blir för tjock. Man 
bör dock alltid se till att hästen får en balanserad foderstat.

Förslag till daglig fodergiva:
Hästens normal vikt: 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/lätt arbete 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg
Moderat/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

Just Grass ska ges tillsammans med ett kompletteringsfoder eller en vitamin/mineralblandning. Utfodring 
av hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så att den uppnår optimal utfodring för 
prestation och hull. Fodergivan bör innehålla bra hö/hösilage av bra kvalité i en mängd, som motsvarar 1,75-
2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. 

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

Förpackning:12,5 kg (varunummer: 36741)
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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