
Grovfoderanalyser för häst

Hästen är naturligt anpassad för ett liv som gräsätare 
och grovfoder är därför det viktigaste fodret i hästens 
foderstat. Ett bra grovfoder, i tillräcklig mängd och av 
god hygienisk kvalitet, är avgörande för hästens pre-
station, hälsa och välbefi nnande.

Näringsvärde

Näringmässigt bör man välja ett grovfoder som är 
anpassat till den typ av häst man har. Det är viktigt 
att ta hänsyn till hästens ålder och användning. 
Hästar i hård träning, dräktiga eller lakterande ston 
och unghästar i tillväxt, ställer mycket större krav på 
grovfodrets näringsinnehåll än mindre aktiva hästar. 
Ett lågt näringsinnehåll kan till viss del kompenseras 
med kraftfoder men det är ofta mycket mer ekono-
miskt att välja ett grovfoder anpassat för hästens 
behov.

Eurofi ns näringspaket för grovfoder innehåller 
analyserna: torrsubstans, aska, energi, råprotein, 
fi ber (NDF) och socker. Vi beräknar dessutom ut 
fodervärden för smältbart råprotein för häst.

Mineraler

Grovfodrets mineralinnehåll har stor betydelse för hur 
mycket av hästens mineralbehov som täcks av grov-
foderandelen. Det som inte täcks av grovfodrets mi-
neralinnehåll måste tillföras från kraftfodret eller från 
ett mineralfoder. Mineraler är nödvändiga för många 
processer i kroppen och är särskilt viktigt för att bygga 
upp skelettet och nervsystemet och för att muskler 

ska fungera normalt. Det fi nns ett samspel mellan oli-
ka mineraler, så för mycket eller för lite av en mineral 
kan påverka förmågan att ta upp en annan. En analys 
av grovfodrets innehåll av mineraler ger dig grundläg-
gande information för att kunna välja det mineralfoder 
som ger din häst rätt mineralbalans i foderstaten.

Eurofi ns mineralpaket innehåller de tio viktigaste 
mineralerna och spårämnena: kalcium, fosfor, 
magnesium, kalium, natrium, svavel, mangan, 
järn, koppar och zink.

Hygienisk kvalitet

Grovfoder kan ha en bra näringssammansättning, 
men ändå ha en dålig hygienisk kvalitet.  Vid miss-
tanke om att ett foderparti kan vara angripet av oön-
skade mikroorganismer, såsom mögel eller bakterier, 
bör man låta göra en mikrobiologisk analys innan man 
börjar utfodra partiet. Dålig hygienisk kvalitet kan leda 
till suboptimal prestanda, minskat välbefi nnande eller 
i värsta fall allvarliga sjukdomar. Speciellt respirato-
riska sjukdomar orsakade av mögelsporer i fodret är 
ett känt problem för många hästägare.

Eurofi ns  hygienpaket för hö innehåller mögel, to-
tala antalet bakterier, aspergillus fumigatus och 
vattenaktivitet. 

För ensilage innehåller hygienanalyspaketet mö-
gel, jäst, koliforma bakterier 44oC, bacillussporer, 
Aspergillus Fumigatus och pH.

Food

Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de fl esta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.



Analyser av spannmål, jord och gödsel

Eurofi ns levererar även analys av spannmål för häs-
tar. Spannmålsprover kan analyseras både på nä-
ringsinnehåll, hygienisk kvalitet och mykotoxiner. Mer 
information om detta fi nns på vår hemsida. 

Analys av jord och gödsel är särskilt intressant för dem 
som odlar grovfoder. Näringsvärdet i fodret speglar 
näringsstatus och gödsling av jorden som foder odlas 
på. En jordanalys, eller en analys av gödsel, ger viktig 
information inför nästa års skörd. 
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Eurofi ns är en av världens största laboratioriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom bland annat lantbruk,
livsmedel, miljö och läkemedel. Vi har drygt 16 000 anställda och 190 laboratorier i 36 länder världen över. I Sverige utför vi analyser på våra
laboratorier i Jönköping, Stockholm, Uppsala, Kristianstad och Lidköping.
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