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Majs Microflingor

Majs är mycket energirikt pga. ett högt stärkelsesinnehåll, något högre än i t.ex. havre 
och korn. Innehållet av protein och lysin är däremot lägre än i andra spannmålssorter. 
Innehållet av fibrer och vitaminer/mineraler är lågt. Majs Microflager kan användas för 
att öka energiinnehållet i fodret. Det minskar risken för matsmältningsbesvär pga. 
värmebehandling jämfört med andra spannmålsprodukter.

Pga. det höga energiinnehållet används majs ofta till hästar som behöver gå upp i vikt. 
Men man ska vara uppmärksam på att hästar har svårt att smälta stärkelsen i majs som 
inte har värmebehandlats. Stärkelsesmolekylerna är långa och förgrenade och det tar 
därför lång tid för hästen att bryta ner dem. Hästen riskerar därför osmält stärkelse i stortarmen, vilket kan 
resultera i matsmältningsproblem.

Om man utfodrar hästar med majs ska det vara värmebehandlat (mikroniserat). Vid värmebehandling 
nedbryts stärkelsesmolekylerna och det är mycket lättare för hästen att ta upp stärkelsen i tunntarmen som 
den ska. Hästen utnyttjar på så sätt det höga kaloriinnehållet i majsflingorna bättre och risken för 
matsmältningsproblem minskas. Hel eller knäckt majs samt majsmjöl har hästen svårt att smälta och risken 
för matsmältningsproblem ökar.

Detta foder har inte tillsatts vitaminer/mineraler och ska därför kompletteras med ett kompletteringsfoder 
eller en vitamin/mineralblandning.

FODERRÅDGIVNING
Majs Microflingor ska användas tillsammans med ett bra kvalitetshö eller hösilage i en daglig mängd som 
motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Utfodring 
av hästar är individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så den får optimal utfodring i förhållande 
till prestation och hull. Saltsten ska alltid finnas tillgänglig. Hartog/Brogaarden Lucern Mix, Hartog Gras-Mix, 
Fibre Performance, Speedi-Beet, KwikBeet eller Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!) kan 
tillsättas för att ge extra fibrer och energi i foderransonen.

Förslag till daglig fodergiva (Ska fördelas på minst 3 lika måltider):

Hästens normal vikt 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Lätt/måttligt- 
hårt arbete 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,25-0,75 kg 0,5-1 kg 0,5-1,25 kg

1 liter majs microflingor väger ca. 380 g.

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

Förpackning: 15 kg säck (varunummer 42578). Foderkategori: Kompletteringsfoder

Sammansättning:  
Mikroniserad majs
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