
Stråfoder
- Alternativa grovfoder i foderstaten
På grund av den rådande situationen med brist på grovfoder efter den extrema som-
martorkan, har Swedish Agro utökat sortimentet med 3 nya stråfoder. Två foder med 
100% ren alfalfa (lusern) och ett hösilage av fem sorters gräs. Därutöver har vi sedan 
tidigare Lusernpellets.
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Alfa-A Original
15 kg
Alfa-A Original är ett hackat stråfoder av ren alfalfafiber 
(lusern) med högt fiberinnehåll som har bevisad god 
effekt på matsmältningen. Innehåller naturliga 
vitaminer och mineraler, kalcium och protein. 

• Ett foder med högt fiberinnehåll som ger 8,6 MJ/kg omsättbar  
energi, vilket motsvarar en normal giva müsli eller pellets.

• Framställt av ren alfalfa som har bevisat god effekt på matsmältningen och fungerar 
som en naturlig buffert mot magsyra.

• Innehåller naturliga vitaminer och mineraler som hästen lätt kan ta upp och till-
godogöra sig.

• Rikt på kalcium för skelettets utveckling och hovkvalitet.
• Innehåller protein av hög kvalitet som stärker och utvecklar musklerna.
 
Näringsinnehåll:       Ingredienser:
Smältbar energi 10 MJ/kg Fibrer 27%  Alfalfa
Torrsubstans 88% Fett 2,5%  Melass
Råprotein 12%  Sockerarter 10%
Smältbart råprotein 72 g/kg foder Stärkelse 2%
Omsättbar energi 8,6 MJ/kg  

Alfa-A Oil
15 kg
Alfa-A Oil är ett hackat stråfoder av ren alfalfafiber (lusern) 
med tillsatt rapsfröolja för högre energi som främjar vikt-
uppgång och kondition. Innehåller protein av hög kvalitet.

• Högt kaloriinnehåll som ger 10,8 MJ/kg omsättbar energi från fibrer och fett – en ener-
ginivå som motsvarar den i ett komplett müsli- eller pelletsfoder.

• Främjar viktuppgång och förbättrar konditionen utan att hästen blir alltför pigg.
• Inget tillsatt socker, låg halt av stärkelse.
• Framställt av ren alfalfa som ger protein av hög kvalitet, vilket är bra för överlinjen och 

musklerna.
• Högt fettinnehåll för tävlingskondition, frisk hud och glansig hårrem.
• Fritt från melass och konserveringsmedel.

Näringsinnehåll:       Ingredienser:
Smältbar energi 12,5 MJ/kg Fibrer 27%  Alfalfa
Torrsubstans 88% Fett 12%  Rapsfröolja  
Råprotein 14% Sockerarter 4,5% 
Smältbart råprotein 88 g/kg foder Stärkelse 2%
Omsättbar energi 10,8 MJ/kg     
   



Leader’s Spirit  
Universal Grass Mix
20 kg
Leader’s Spirit är ett hösilage som är 100 % naturlig 
– en blandning av 5 typer av gräs. Denna samman-
sättning tillför proteiner och vitaminer, inklusive kalium, 
magnesium, kalcium och karoten.

Leader’s Spirit är ett hösilage, som passar för alla typer av hästar. Det säkerställer hästens 
behov av grovfoder samtidigt som det tillfredsställer tuggbehovet.

Vi rekommenderar att introducera Leader’s Spirit i hästens ranson långsamt. Efterhand 
ökas dosen till den rekommenderade mängden, d v s 1,5-2,0 kg grovfoder per 100 kg häst.

Näringsinnehåll:       Ingredienser:
Smältbar energi 7,8-9,5 MJ/kg Fibrer 35-40%  100% gräs
Torrsubstans 66-72% Protein 9-10%  
Smältbart råprotein 40 g/kg foder Sockerarter < 8%  
Omsättbar energi 8,6 MJ    

Lusernpellets
25 kg
Lusernpellets tillverkas av lusern (alfalfa) som hetluftstorkas 
direkt från fältet, på så sätt bibehålls växtens näringsrika 
innehåll och en bra hygienisk kvalitet uppnås.
 
Lusernpellets är en smaklig råvarupellets med ett högt innehåll 
av smältbara fibrer och är även naturligt rik på mineraler och spårämnen. 

Den unika sammansättningen av näringsämnen gör att lusern är ett mycket bra foder 
för alla kategorier hästar. Det är ett bra komplement till grovfoder med lågt proteinvärde 
och ett utmärkt proteinfoder till avelsston och unghästar. Det ska blötläggas till glupska 
hästar. Blötläggningen går snabbt även i kallt vatten, eftersom det är ren lusern.

Näringsinnehåll:       Ingredienser:
Energi 8,5 MJ/kg Råfett 2,4%  100% lusern
Smältbart råprotein 100 g/kg foder Stärkelse 7%
Växttråd 28%  Sockerarter 5%
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11 butiker • 0480-611 10 • swedishagro.se

Vid behov av större 
kvantiteter foder
Kontakta Kundtjänst 0480-611 11 eller kundtjanst@swedishagro.se

Vi lämnar alltid 10% rabatt vid köp av hel pall.

Utfodringstips
Hästen har ett stort behov av grovfoder i tillräckligt stor mängd som gör att den får sitt 
tuggbehov tillfredsställt. En häst bör få 1,5-2 kg grovfoder/100kg häst, en häst i det vilda 
äter ca 18 timmar/dygn. Till en häst kan man inte byta ut för stora mängder grovfoder 
mot kraftfoder eftersom en häst måste få både mycket strå samt behovet av tuggtid 
tillfredsställt.

Grovfoder – Hö, halm, ensilage d v s all form av stråfoder 
Kraftfoder – Pellets, spannmål, müsli, betfor

Allra bäst är att det finns fri tillgång på grovfoder någon tid på dygnet, dag eller natt, 
beroende på hur man har det ordnat. Strör man med halm så är detta redan ordnat men 
annars kan man hänga halm i nät under natten. Ett annat alternativ är foderhäck eller 
liknande i hagen. Ett billigt alternativ är en lastpall med några kragar (fastspikade) runt 
så hästarna inte trampar omkring i fodret. För lite grovfoder ökar risken för krubbitning, 
kolik eller att hästen utvecklar ovanor för att få sysselsättning.

Fodrar du med lusernpellets så ska den blötläggas för att minska risken för foderstrups-
förstoppning. Försök också att öka hästens ättid genom att använda större “krubbor” där 
hästen får jobba lite för att få i sig fodret.

Se över din tillgång på grovfoder redan nu och ransonera givorna, räkna med att du 
behöver fodra hela maj.


