
Välsmakande grovfoder också till äldre hästar 

 
I litteraturen räknas en häst som ”äldre” när den är ca 18-20 år, även om det inte är någon slutgiltig 
definition.  
 
Åldringstecken är som regel gråa hår på huvudet, en ändrad ämnesomsättning, försämrad 
återhämtning efter arbete och försämrad tandstatus. Det finns därför anledning att se den äldre 
hästens specifika behov, när den inte längre kan utnyttja sitt foder optimalt. Målet ska självklart vara en 
tillräcklig täckning av energi- och näringsbehovet och samtidigt upprätthålla en god kroppskondition.  
 
Det största problemet i detta sammanhang är nedslitningen av tänderna eller förlusten av en eller flera 
tänder. Det blir därmed svårare och svårare för hästen att tugga grovfodret och få det tillräckligt 
blandat med saliv. Ett tecken kan vara att hästen bildar ”foderbollar” som ligger kvar i krubban. Det 
betyder att den får tillfört för lite grovfoder och därför går ner i vikt. Tarmfloran äventyras och ofta 
uppträder följdsjukdomar i form av diarré eller kolik.  
 
Grovfodret är och blir grunden i hästens foder också när hästen blir äldre. Är det problem med 
upptagningen av grovfoder får man försöka hitta en användbar lösning. Försök med att motverka 
viktförlust genom att öka kraftfodermängden kommer inte att ge några varaktiga resultat, men kommer 
ytterligare försämra hästens hälsotillstånd.  
 
PRE ALPIN� SENIOR består av torkade grönfibrer, speciellt lämpligt till äldre hästar och hästar som 
av någon anledning inte tuggar optimalt. Fiberlängden är 3-20 mm vilket svarar till den 
finfördelningsgrad, som en häst med normal tuggfunktion maler hö till.  
 
PRE ALPIN� SENIOR täcker fullständigt fiberbehovet hos hästen och det är helt fritt från damm och 
mögel.  
 
Dessutom är det tillsatt en smula kallpressad linfröolja. Utöver energi får hästen härigenom också 
tillfört de viktiga essentiella fettsyrorna. 
 



- En unik kombination av alpina grässorter och örter 
- Högt innehåll av råfiber 
- Lågt proteininnehåll 
- Lågt innehåll av stärkelse och fruktan 
- Helt fritt från damm och mögel 
- Ren naturprodukt utan tillsatsämnen (t.ex. melass) 
- Korta fibrer 
- Inte pressat 
- Skonsamt varmluftstorkat 
 
SAMMANSÄTTNING 
Alpina grässorter och örter, linfröolja (kallpressad) 
 
ANVÄNDNING 
- Som grovfoder i stället för hö 
- Som ersättning för kraftfoder 
- Vid tandproblem 
- Vid tuggproblem 
- Som ett kvalitetsmässigt lyft till hö, hösilage eller bete 
- Som råfiberkälla 
- För att stimulera vätskeupptagningen 
 
UTFODRINGSREKOMMENDATION 
Som ersättning för vanligt grovfoder 
1,2–1,5 kg per 100 kg kroppsvikt dagligen. 
 
Som ett kvalitetsmässigt lyft till grovfodret  
Mängden anpassas efter det egna grovfodret. 
1 kg PRE ALPIN� SENIOR ersätter 1 kg hö.  
Kan eventuellt blöttläggas i vatten.  
 
Som ersättning för kraftfoder 
1,2 kg PRE ALPIN� SENIOR motsvarar ca 1 kg spannmål. 
 
FÖRPACKNING 
Säck 12,5 kg 
1/2 pall 262,5 kg 
1/1 pall 525,0 kg 

De anförda värdena är de naturligt förekommande, genomsnitt innehåll. 
*GfE: Geshellschaft für Ernähringsfysiologie 

DEKLARATION 

 Råprotein 9,20 %   Zink 30,50 mg/kg  

 Smältbar råprotein 7,40 %   Mangan 112,50 mg/kg  

     Koppar 5,55 mg/kg  

 Råfett/olja 2,50 %   Selen 0,02 mg/kg  

 Råfibrer 26,40 %     

 Råaska 7,80 %   Stärkelse 0,50 %  

 Kalcium 0,69 %   Socker 9,51 %  

 Fosfor 0,24 %   Varav fruktan 5,50 %  

 Magnesium 0,22 %     

 Kolin 0,28 %     

 Natrium 0,02 %     

 Kalium 1,47 %   Omsättbar energi 7,00 MJ/kg  

 Svavel 0,14 %   (iht. GfE* 2014)  


