Foderplaner til forfangne heste
Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren
Her kommer forskellige forslag til foderplaner til en
forfangen pony. Når foderplanen beregnes, skal man gå ud
fra hestens idealvægt og ikke den nuværende vægt. Hvis
hesten er overvægtig, skal man ikke fodre på de overlødige
kilo og hvis hesten vejer for lidt skal den spise tilstrækkeligt
med kalorier, for at kunne tage på. I de følgende eksempler er
foderplanerne beregnet på en kat I pony, med en normalvægt
på 400 kg. Hvis du har en mindre pony eller en hest, som ofte
vejer mellem 500 og 600 kg, skal mængderne justeres ned
eller op, så de passer til netop din hest.
Alle foderplanerne bør deles op på minimum 3 måltider
dagligt, også mængden af hø og halm. En forfangen hest skal
stå stille i rigtig mange timer og de daglige måltider er dens
eneste adspredelse. Ved
at tilbyde den flere
måltider dagligt,
reduceres
stressbelastningen,
hesten er mere rolig og
bedre i stand til at aflaste
sine hove.

Safe & Sound er et tilskudsfoder velegnet til heste med
forfangenhed. Det kan bruges som et fuldfoder eller
tilskudsfoder, afhængig af hvor meget foder hesten må få. I
dette eksempel bruges det som et tilskudsfoder sammen
med grovfoder og skal derfor tilsættes mindre mængder
vitaminer og mineraler, for at dække hestens behov for
næringsstoffer og sikre god hornvækst.
Surelimb er en vitamin og mineralblanding. Den indeholder
en god kombination af organiske og uorganiske mineraler,
hvilket sikrer optimal optagelighed. Produktet er meget
koncentreret og skal kun bruges i meget begrænsede
mængder. Desuden indeholder produktet hverken sukker
eller stivelse og er derfor ikke med til at belaste stofskiftet
hos den forfangne hest.
Speedi Beet kan også bruges til forfangne heste og ponyer.
Produktet er lavet på roefibre, ikke tilsat sukker og heller
ikke vitaminer eller mineraler. Roefibrene indeholder en
del kalorier og 1 kg Speedi Beet (i tør form) indeholder
omtrent samme energimængde som 1 kg byg. Speedi Beet
skal altid blødes op før det udfodres. Det fylder en del i
krybben, når det er opblødt og giver derfor en god
mæthedsfornemmelse. Foderplaner, som baseres på Speedi
Beet, skal altid tilsættes en god vitamin-mineralblanding
for at sikre hesten de nødvendige næringsstoffer.

Foderplan til en meget overvægtig og forfangen pony –
bør veje 400 kg
Hø
4 kg/dag
Halm
2 kg/dag
Hartog Lucerne Mix
500 g/dag
Surelimb (vitamin-mineralblanding)
60 g/dag
Salt
30 g/dag (1
spsk)
Denne foderplan er god at starte op med, når ponyen lige er
blevet forfangen og SKAL slanke sig. Ponyen vil med garanti
tabe sig, hvis man sørger for at den ikke spiser andet. Den
bør sættes på spåner, og den anbefalede mængde af hø og
halm skal overholdes. For at holde ponyen mere beskæftiget,
bør hø og halm blandes sammen. Det opfordrer ponyen til at
sortere i stråene og det nedsætter ædehastigheden væsentligt.
Samtidig bør den daglige ration fordeles på mange små
måltider, sådan at ponyen aldrig står mange timer ad gangen
uden adgang til foder. Hvis høet indeholder en del sukker,
kan det trækkes ud af høet ved at lægge det i blød i lunkent
vand, en halv time før fodring.
Foderplaner til en forfangen pony – tilpas foderstand –
vejer 400 kg
Hø
4-5 kg/dag
Halm
3 kg/dag
Safe and Sound
1 kg/dag
Surelimb (vitamin-mineralblanding)
40 g/dag
Salt
30 g/dag (1
spsk)

Foderplan til en forfangen pony – for tynd og skal
tage på – bør veje 400 kg
Hø
6 kg/dag
Safe & Sound
2 kg/dag
Speedi Beet
500 g/dag
Surelimb
40 g/dag
Olie (majs, soja, raps, vindruekerne)
2 dl/dag
Salt
30 g/dag (1
spsk)
Denne foderplan indeholder en del flere kalorier end de
foregående. Men energien er baseret på fordøjelige fibre og
fedt. Foderplanen øger derfor ikke hestens risiko for et nyt
anfald af forfangenhed. I denne foderplan er mængden af
hø sat op og hesten får både Safe & Sound og Speedi Beet.
Desuden får hesten olie blandet op i sit daglige foder. Olie
forsyner hesten med energi og her er det er ikke afgørende
om det er majsolie, sojaolie, rapsolie eller noget helt andet.
Det er kun smagen, der er forskellig.

