
Rent hø betyder
sundere heste.
Det er sund
hestefornuft.

Grøntfoder er fundamentet i en hests diæt
Fiber er en fundamental del af enhver hests diæt. Græs og konserveret grøntfoder som for eksempel hø og 
græsensilage, bidrager med den største andel af fiber til den daglige diæt og skal holde hesten fysisk og
psykisk sund og også sørge for, at fordøjelsessystemet virker, som det skal.

Vidste du?
 Forskning viser, at 1 ud af 6 heste har en præstationshæmmende åndedrætslidelse

 
Det anslås, at op til 80 % af opstaldede heste har en luftvejsbetændelse

 
Åndedrætslidelser er den næsthyppigste årsag til mistede træningsdage
inden for væddeløbsbranchen

 En undersøgelse har vist, at 1 ud af 4 personer, der arbejder med heste, også har en 
åndedræts-lidelse

  Iblødsætning i bare 10 minutter kan øge bakterier med op til 150 %

Grøntfoder og åndedrætslidelser
Selv hø af god kvalitet indeholder indåndelige 
partikler, mug og bakterier. Hvis hø bindes 
i baller, når det er for fugtigt, skabes der ideelle 
forhold for fremvækst af mug, hvilket forværrer 
problemet og reducerer den hygieniske kvalitet. 
Denne mug producerer sporer, der bidrager til 
det indåndelige støv, som er allergifremkaldende 
og yderst skadelig for hestes luftveje.

I modsætning til mennesker kan en hest kun 
trække vejret gennem næsen, så hvert åndedræt 
introducerer luftbårne partikler inklusive støv fra 
hø i hestens luftveje og lunger.

Dette støv påvirker også mennesker og forværrer 
lidelser som for eksempel astma og høfeber, og 
det forårsager endda "Landmandslunge" 
sygdommen, når det inhaleres i store mængder.

Når de undersøges, viser det sig, at mange 
heste, der ser sunde ud, faktisk har en 
åndedrætslidelse, som reducerer deres 
livskvalitet og præstation. Det er fordi 
allergener som for eksempel svampesporer 
i hø forårsager åndedrætslidelser såsom 

tilbagevendende luftvejsobstruktion (RAO) 
inflammatorisk luftvejssygdom (IAD) og

også kendt som COPD.

Aspergillus (vandkandeskimmel) Bakterier Støvmider

En undersøgelse har vist, at heste, som bliver fodret med hø af dårlig kvalitet 
eller med uhygiejnisk hø, er væsentligt mere modtagelige for kolik
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Hvorfor Haygain hødampere?
Haygain er den eneste videnskabeligt beviste 
metode til rensning af hø og ensilage. Metoden 
forbedrer foderets hygieniske kvalitet og 
reducerer derved faren ved indåndeligt støv, 
mugsporer og patogener. Resultatet er et yderst 
velsmagende og nærende foder.

Det er blevet endegyldigt bevist i forskningsun-
dersøgelser, at Haygain hødampere eliminerer 
skadelige svampesporer, bakterier og støvmider 
samt mug. Hver Haygain hødamper leverer 
dampen jævnt i høet og sikrer en gennemg-
ribende dampbehandling. Indåndeligt støv 

dampens fugtighed og den høje temperatur, 
fjernes, og sporer og bakterier dræbes af

der opnås under processen.

Hjælper med kontrol og 
forebyggelse af åndedrætslidelser

Eliminerer indåndelige støvpartikler

Dræber mug, bakterier, 
svampesporer og mideafføring 

Bevarer høets ernæringsmæssige værdi

Øger foderets velsmag

Øger holdbarheden af græsensilage

Egnet til heste med tilbøjelighed til
laminitis eller kolik og til heste,

Hvordan fungerer Haygain?
Det sidder i en specielt designet beholder, som er sluttet til en dampgenerator af højeste kvalitet. 
Haygains unikke metode består af et patenteret manifoldsystem, som effektivt indfører damp til foderet.

Haygain dampere understøttes af en uforlignelig eftersalgsservice, og der er et års garanti på dem alle.

Specialbygget damprum
Det termisk effektive damprum vedligeholder 

bakterier og mider i foderet fjernes. Det sikrer,

dampvolumen og den høje temperatur for at 
sikre, at indåndelige partikler, svampesporer, 

at foderet er renere og mere velsmagende og 
bevarer den ernæringsmæssige værdi.

Unik manifold design med pigge

presser damp ind i høet og fordeler den jævnt 
Dan patenterede manifold-konfiguration

gennem enheden. Aluminiumspladerne, 
hvorpå piggene sidder, akkumulerer mere 
varme under ballen for at hjælpe med at øge
temperaturen inde i høkammeret, og det 
optimerer effektiviteten. Perforerede pigge 
tvinger damp fra midten af høet udad og 
sikrer derved en fuldstændig opsugning. 

Haygains unikke 
manifold design

der er blevet opereret

Videnskabeligt bevist

dling til at fjerne allergifremkaldende symptomer. Men hvis 
Dampning af hø er blevet bevist at være en effektiv behand-

man ikke damper høet ordentligt, risikerer man øget mug og 
bakterievækst. Haygain er den eneste metode til dampning, 
hvor jeg er sikker på at høet er dampet ordentligt og når den 

påkrævede temperatur til at forbedre hygiejnekvaliteten i 
høet, uden nogen negativ indvirkning.

 

 

Dr. David Marlin, Equine Exercise Physiologist
Professor i Physiology ved Oklahoma State University og Forfatter

Haygain hødampere er blevet grundigt undersøgt og testet, blandt andet på Royal Agricultural University i 
Cirencester, England. Irish Equine Centre har evalueret Haygain hødamperens effektivitet mod aspergillus - den
mest relevante sygdomsfremkaldende svamp i hø - og har bekræftet den effektive bekæmpelse af denne
svamp. En undersøgelse udført af Kentucky Equine Research Centre viste, at hvis hestene fik valget, foretrak de
dampet hø i stedet for tørt og fugtet hø. Dampning øgede mængden af hø, der blev spist, mens spisehas-
tigheden og tygning ikke blev påvirket. Når det først var smagt, var Haygain renset hø altid det første, der blev 
spist. En yderligere og særskilt undersøgelse af hestes spiseadfærd har yderligere bekræftet, at heste fortrækker 
Haygain renset hø i stedet for ensilage og tørt hø.

Sammendrag af Haygain offentliggjorte undersøgelser kan findes på vores hjemmeside.



60
mins

Produktsammenligning

Nem at bruge – Fyld, læg hø i, damp og tag hø ud

Brug en vandkande og tragt til 
at fylde dampgeneratoren med 
rent vand fra hanen.

Læg ballen/hønettet/det 
løse hø ind i høkammeret og 
skub det ned på piggene.

Luk høkammerets låg og tænd.

Tjek efter 60 minutter, at 
termometervisnin gen
på låget er inden for 
det grønne område.

Sluk og tag høet ud.
Det gives til hestene straks
eller inden for 24 timer

Fodrer 2-3 heste
Rummer 1/2 små balle hø, op til 18 kg. løst hø/ensilage eller 3 hønet
Robust konstruktion, monteringsdele af rustfrit stål, fremstillet af materiale i fødevarekvalitet

60 minutters cyklus fra kold (cirka)
Hjul og håndtag, som kan trækkes ud, gør den nem at flytte

* den medfølgende kedel vil variere fra land til land, så den passer til strømforsyningen*

Fodrer 4+ heste
Rummer 1 små balle hø, op til 35.40 kg løst hø/ensilage eller 6 hønet
Robust konstruktion, monteringsdele af rustfrit stål, fremstillet af materiale i fødevarekvalitet
Hjul i den ene ende af enhedens bund
Perfekt til større staldområder
60 minutters cyklus fra kold (cirka)
* den medfølgende kedel vil variere fra land til land, så den passer til strømforsyningen*

Haygain HG Go

Haygain HG 600

Haygain HG 2000

Designet til brug under transport
Rummer op til 15 kg løst hø/ensilage eller 2 hønet
Sammenfoldelig pose som lader dig rejse uden for stor vægt

Vejrbestandigt og rivefast materiale i levnedsmiddelkvalitet: Ikke PVC
60 minutters cyklus fra kold (cirka)
Vægt: 16 kg

Isoleret flerlagskonstruktion

Perfekt til 1 hest
Rummer op til 6-8 kg hø/ensilage eller 1 hønet
Robust konstruktion, fremstillet af fødevarekvalitet
Letvægtig og kompakt
60 minutters cyklus fra kold (cirka)
Vægt: 23 kg
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Haygain HG One+

Fodring i et naturligt tempo

Haygain® Forager, med udskiftelige 
foderregulatorer (afventer patent), er blevet 
undersøgt og udviklet til at regulere 
hastigheden hvormed din hest spiser, 
samtidig med at det lader den spise i en 
naturlig stilling.
Foderregulatoren er placeret mellem mulen 
og høet eller ensilagen; hesten trækker 
foderet gennem forskellige huller, som 
efterligner naturlig græsning. Fodring på 
denne måde lader din hest nyde dens foder 
længere. Det innovative design lader lys og 
luft komme ind og det gør det nemt for din 
hest at acceptere den.

I deres naturlige omgivelser bruger heste 60% af deres tid på at spise, 
hvorimod opstaldede heste kun bruger 10% af deres tid på at spise.

Regulerer hastigheden hvormed din hest spiser
Opmuntrer til naturlig fodringsstilling og 
tømning af luftrøret
Forebygger muskelspændinger i ryg og nakke
Fremmer en sund mave og reducerer risikoen 
for kolik.
Hjælper med at forebygge mavesår, fedme og 
laminitis
Standser krydskontaminering af foder og 
staldhø, du sparer tid og penge.
Reducerer kedsomhed i stalden og udviklingen 
af dårlige vaner i stalden
Accepteres af hesten på grund af det innovative
design, der giver plads til lys og ventilation
Nem at gøre ren, fylde og pakke sammen til 
transport
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Den unikke Haygain Forager med udskiftelig 
foderregulatorer (afventer patent):



www.haygain.com

Equi-Sales
Skjoldagervej 6, Gram, 6510, Denmark
+45 6464 7240 | info@equi-sales.dk
equi-sales.dk

Få en sundere hest ved at gøre
Haygain til en del af din fodringsrutine.

problemet med svampestøv. Jeg har seks Haygain enheder; tre i hver gård. 
De er en rigtig god opfindelse, og de fungerer godt og fjerner helt

Jeg får service, og hestene kan bedre lide den topkvalitetshø, jeg giver dem. 
De spiser det god, så der er meget lidt spild.

Richard Hannon
Racehorse Trainer [væddeløbshestetræner], Storbritannien

Vi har fundet, at hø, der er dampet i Haygain, er det perfekte grovfoder til 
heste med åndedrætslidelser. Dampning udelukker alt støv og alle 

svampesporer, mens den ernæringsmæssige værdi i høet bevares. Det 
betyder, at man kan sikre, at høet ikke er en bidragende faktor til 

åndedrætsallergier eller overfølsomhed i luftvejene. Vi anbefaler, at ejere 
med heste, der viser tegn på allergi, damper deres hø på denne unikke 

måde for at sikre, at deres hø ikke forårsager nogen belastning for hestenes 
åndedrætssystem. Vi anser Haygain hødampere for at være et værdifuldt 

værktøj i forebyggelse af åndedrætsproblemer hos heste.

 

 
Warren Schofield MA, VetMB, CertES, MRCVS, DipECVS

Troytown Equine Hospital [hestehospital], Irland

Vi ved alle, at tørt hø - selv af den bedste kvalitet - indeholder støv, som 
påvirker hestes åndedrætssystem. For at være sikker på, at mit grøntfod-

er er rent og frit for støv eller sporer, bruger jeg Haygain.

Sir Mark Todd, CBE, New Zealand
Eventrytter og vinder af fem olympiske medaljer
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Forskning har bl. a. fundet:
1.

 

2.  Efter en 50 minutter cyklus i en Haygain hødamper var de ernæringsmæssige 
værdier af 30 forskellige typer hø ikke væsentligt ændret. Mineralerne forblev
uændrede og der var kun en mindre reduktion på omkring 2 % af vandopløseligt
kulhydrat (sukker). Det kan gøre dampet hø til en nyttig fodertype til ponyer, 
som nemt får laminitis. 
 James, R. og Moore-Colyer, M.J.S. (2013) Hø til heste: De ernæringsmæssige værdier i hø, før og efter 
dampbehandling i en hødamper. Proceedings of British Society of Animal Science Conference, Nottingham 
April 2013. p102

3.
hø af forskellige kvaliteter dampet i 50 minutter. Undersøgelsen viste, at de 
For at bevise effektiviteten af Haygain hødamperen, blev fire forskellige typer

allergifremkaldende partikler i alle typer hø, hvadenten det var lidt eller meget 
støvet, blev væsentligt reduceret.

partiklerne i hø behandlet i Haygain damperen. 5. European Workshop for Equine Nutrition, Cirencester, Sept 
2010. Indvirkningen af næring på hestes sundhed og velvære. EAAP udgivelse nr. 128. Ed Ellis, A., Longland, A.C., 

Stockdale, C og Moore-Colyer, M.J.S. (2010) Dampning af hø til heste: Effekten af tre forskellige behandlinger af

Coenen, M og Miraglia, N. p136-138

4.  
fugtet hø. Haygain hø, når det blev smagt, var altid det første, der blev spist.
Hvis hestene fik valget, ville de foretrække dampet hø i stedet for tørt eller

 
Moore-Colyer, M.J.S. og Payne, V. Velsmagenhed og spiseadfærd for 6 polo ponyer, der blev tilbudt et valg mellem 
tørt, vådt og dampet hø i 1 time på tre forskellige tidspunkter. Fremskridt i biovidenskab for dyr Sund mad fra 
sunde dyr. Vol 3 del 1. s127

kan du gå til: haygain.com/pages/research
For at læse mere om vores offentliggjorte forskning

Høballer, der blev renset i 50 minutter i en Haygain hødamper opnåede en dramatisk 
forbedring i hygiejnisk kvalitet med en reduktion på 99 % i svampe, gær og bakterier.
Wyss, U. og Pradervand, N. (2016) Steaming or Soaking [Dampning eller fugtning]. Agroscope Science [Agroscope 
Videnskab (Center for landbrugsforskning i Schweiz)] Nummer 32, s. 32-33.


