Spørsmål og svar fra Champion webinar
«Fôring av unghest
22. april 2021
Q= spørsmål
A= svar
Q: Føllet vi fikk i fjor spiste av møkka til moren sin. Er det bra for ham? Skyldes det at han trenger
noen næringsstoffer?

A: Det er ikke uvanlig at føllet spiser av moras møkk. På denne måten får det i seg riktig flora til

fordøyelseskanalen sin. Det er likevel greit å gjøre hoppas boks ren ofte, da føllet også kan få i seg
uheldige bakterier på denne måten. Det er ingen grunn til å tro at føllet spiser av moras møkk fordi
den har andre mangler.

Q: Er det greit å gi Champion Oppdrett til føllet fra 2-3måneders alder?
A: Det går helt fint å la hesten smake på hoppas fôr allerede fra 2-3 ukers alder.

Q: Hvilken kraftfôrsort er egnet unghest på 2,5 år med løs mage? Får pr i dag oppdrett og tørrhøy,
veterinær har «friskmeldt» hesten (så den er ikke syk), men anbefalte oss og prøve andre typer
kraftfôr i samråd m FK.

A: Her vil det nok være lurt å starte med en grovfôranalyse, slik at vi vet hva slags næringsinnhold
det har. Deretter kan vi se på hva slags kraftfôr og evt mineraler som evt vil passe best i forhold til
den mengden grovfôr hesten spiser.

Q: Er det forskjell på hvor mye man skal fôre en hingst og ei hoppe? Jeg har to åringer som har fått
samme fôr hele tiden og hingsten er mye slankere enn hoppa.

A: Når hingsten er kjønnsmoden har den noe høyere forbrenning enn ei hoppe, og trenger ca. 10 %
mer energi. Det er likevel mer sannsynlig at det er individuelle forskjeller hos åringene dine som gir
ulikt hold, og du bør tilpasse fôringen til holdet uavhengig av kjønn.

Q: Kan Champion Oppdrett gis som grøt (oppbløtt fôr med vann), spesielt i perioder med tannplager
hos unghesten?
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A: Dersom hesten har problemer med tyggingen i en periode kan du gjerne bløte Champion

Oppdrett til en grøt for å sikre at den får det i seg. Til hester som ikke har tannproblemer er det best
at de tygger på kraftfôret slik at de produserer mest mulig spytt.

Q: Er det vesentlig forskjell på fjellbeiter og vanlige kulturbeiter??
A: Dette kan du få god informasjon om i vårt webinar "forberedelser til beitesesongen" på
www.felleskjopet.no/champion

Q: På stallen der jeg har min 2-åring er bare Champion Energi og havre inkludert i stalleia. Kan jeg
bruke en av disse til hesten min? Jeg har også multitilskudd jeg gir den.

A: Dersom ikke grovfôret har spesielt høyt proteininnhold kan det bli litt knapt med protein til
unghesten din med Champion Energi og havre. Dersom det enkleste for deg er å bruke av
dette fôret vil vi anbefale at du legger til noe Champion Soyapellets eller Champion
Linomega ved siden av for å dekke proteinbehovet
Q: Bedre å avvenne tidlig eller så sent som mulig? Når er isåfall dette?
A: Vi anbefaler vanligvis at man avvenner ved 6 mnd, og det pleier å være en grei tid, men det kan
altids finnes grunner for at man velger både tidligere og senere avvening.

Q: Med H2 eller H1 kan åringer reagere med å fylle i beina likt voksne hester ved så kraftig grovfor?
A: Dette ble besvart ut på direkten. Det er viktig at unghesten får energirikt grovfôr slik at den dekker

sitt behov for energi gjennom den mengden grovfôr den spiser. Dette er normalt sett ikke noe
problem.

Q: Har en tynn åring på fri tilgang, vil dere anbefalt meg å stödfodra med kraftfor under
beitesesongen.

A: Ja, det kan være aktuelt å fôre den ekstra med kraftfôr gjennom beitesesongen, men du bør følge
med på hestens hold hele veien gjennom beitesesongen og justere mengden ut fra holdet.
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Q: Har en kaldblods på 10 mnd. Liten av vekst. Spiser 7-8kg høy om dagen. Har ikke analyse av høyet.
Gir ca 1liter oppdrett. Multitilskudd og litt betfiber. Er i passe hold og veldig aktiv i flokk. Får høre at
jeg gir for lite kraftor. Hva mener dere om det?

A: Så lenge hesten er i fint hold får den dekket energibehovet sitt, men det er en mulighet for at den
får for lite proteiner, og dermed blir holdt litt tilbake i vekst. Den får heller ikke dekket
mineralbehovet sitt på den mengden Champion Oppdrett, og som et minimum bør du legge til
Champion Multitilskudd for å få dekket mineralbehovet.

Q: Vil det lønne seg å gi tillegsfor, typ olje, magnesium, salt, rødbeter, hvitløk, gurkemeie, feriers
formular, etc...�

A: Olje kan være ett fint tilskudd dersom hesten trenger mer energi. Det andre du nevner vil det ikke

være behov for så lenge du gir anbefalte mengder av Champion Oppdrett, ev. med Champion
Multitilskudd. Da vil du raskt gi for mye av noe.

Her er svarene på spørsmålene vi stilte i quiz’en!
1. Hvor tidlig kan føllet spise av moras kraftfôr?
Riktig svar:
a. Så snart det har lyst
2. Hvilken av påstandene under er riktig?
Riktig svar:
b. Det er gunstig at unghesten (første vinter) får grovfôr med høyt proteininnhold
3. Når anbefales det at man går over fra Champion Oppdrett til et fôr for voksne hester (friske
unghester med tilgang på høy med gjennomsnittlig proteininnhold)?
Riktig svar:
a. Når hesten er ca. 30 måneder (omtrent nyttår når den blir 3 år)
4. Hva skiller Champion Føll fra fôr til voksne hester?
Riktig svar:
c. Fôret er tilsatt melkepulver og har protein- og mineralinnhold tilpasset rask vekst
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