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KRAFFT er et svensk varemærke, der ejes 
af Lantmännen – et kooperativ som ejes 
af 29.000 svenske landmænd. Vi lancerede 
vores første foder for mere end 30 år  
siden, baseret på en overbevisning om,  
at hver enkelt hest er unik, og at individuelt 
optimeret foder kan gøre hele forskellen; 
for at din hest skal holde sig frisk og  
velafbalanceret og kan yde sit allerbedste. 

VIDEN, FORSKNING OG UDVIKLING
Vores foder er udviklet på baggrund af gedigen 
viden, forskning og udvikling. Og vi er stolte 
over at være Sveriges bedst solgte foder  
– både blandt professionelle og fritidsryttere.  
Vi er også stolte over at kunne sige, at når  
du vælger KRAFFT, vælger du samme foder  
som Hästnäringens Riksorganisation.

FORDI VI BEKYMRER OS 
Heste er fantastiske skabninger – kraftfulde, 
men alligevel følsomme. For at kunne garantere 
den absolut bedste kvalitet – både med hensyn 
til din hest og miljøet – anvender vi naturlige 
ingredienser fra bæredygtige landbrug. For os 
er det vigtigt at tage ansvar hele vejen fra mark 
til fodersæk.

VORES HOVEDKOMPONENTER 
Alle vores produkter er udviklet specielt til  
hestens fordøjelsessystem, og testes nøje,  
så de lever op til vores egne og vores kunders 
høje krav.

FORDI HVER ENESTE HEST ER UNIK

Krafft fra Lantmännen
Vi ejes af svenske landmænd, og sammen har  
vi kontrol over hele processen fra råvarernes  
oprindelse til forædling og færdigt foder.

KRAFFT  –  FORD I  HVER  ENESTE  HEST  ER  UN IKKR AFFT  –  FORD I  HVER  ENESTE  HEST  ER  UN IK
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Vi ved, at der dukker mange spørgsmål op omkring foderplanen, og at der ikke altid er nogen  
i nærheden, du kan spørge. Derfor har vi gjort det let for dig. Du kan altid ringe eller maile til os på 
KRAFFT Direct. Det koster ingenting, og du behøver ikke at være kunde hos os for at ringe, men når  
vi giver anbefalinger er det på baggrund af vores produkter. Det er jo dem vi kender og arbejder med. 

VI HJÆLPER DIG MED DIN  
HESTS UNIKKE FODERPLAN

SVAR: Når hesten sveder, mister den  

vigtige elektrolytter. Det er normalt  

tilstrækkeligt at give ekstra salt for at  

genoprette balancen, men i visse tilfælde 

vil man måske hjælpe sin hest yderligere 

med restitueringen, f.eks. på varme dage,  

i hårde trænings- og stævne perioder,  

eller i andre tilfælde, når man oplever,  

at hesten har svedt mere end normalt.  

I visse perioder kan det være aktuelt med 

elektrolytter, tænk dog på, at det ikke kan 

gives forebyggende, giv det i stedet, 

efter at hesten har svedt kraftigt. 

HVORNÅR HAR MIN 
HEST BRUG FOR  
ELEKTROLYTTER?

SVAR: Normalt ikke. Vores piller er  

produceret til at spise som de er, det  

giver en god tyggemodstand for hesten.  

Til visse specifikke heste kan det dog være 

fordelagtigt at lægge vores piller i blød et 

kort stykke tid inden fodring, f.eks. til heste 

med tandproblemer, eller til heste som  

har en tendens til at sluge foderet uden  

at tygge det. Lucernepiller anbefaler vi  

dog, at man lægger i blød et kort stykke  

tid inden fodring.

SKAL JEG LÆGGE  
PILLER I BLØD  
INDEN FODRING?

SVAR: Når hesten har stor egenenergi,  

anbefales et foder med lavere energiindhold, 

og hvor energien kommer fra fibre.  

Müsli skal man normalt forsøge at undgå, 

eftersom disse ofte indeholder mere 

stivelse, hvilket giver hesten hurtig energi. 

På vores sække kan man nu se et ikon på 

sækkens forside, der indikerer hvilken type 

energi foderet har, led efter sække med 

grønt energiikon (der findes mere om  

ikonerne på s. 18). Ved os hos KRAFFT findes 

der foderalternativer, som er tilpasset til 

den havrefølsomme hest, disse benævnes 

med ”Sensitive” i deres produktnavn.

VARM HEST,  
HVAD SKAL JEG SÅ  
TÆNKE PÅ?

IN
DI

VID
UEL FODERRÅDGIVNING

DK: 80 25 33 63

KRAFFT  –  KRAF F T  D IRECT

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hej! Det er os, der er KRAFFT Direct. Du kan kontakte os på 80 25 33 63 og på direct@krafft.nu. Vi er der man-fre.

Fra venstre: Malin, Annika, Sara og Josephine. 
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HESTENS FODERPLAN 
– BRUG DIN HESTS FORUDSÆTNINGER OG BEHOV SOM GRUNDLAG 
Din hests behov styres af flere forskellige parametre: 
Hestens størrelse, om den går let eller tungt samt  
træningsmængde. For unge heste, der fortsat vokser, 
øges desuden behovet for energi og protein for at  
muliggøre vækst og muskelopbygning. For hopper  
i slutningen af deres drægtighed og under diegivnings-
perioden er behovet også meget højere – for at kunne 
tilgodese både hestens eget og føllets behov.  
Brug hestens forudsætninger som grundlag for at finde 
ud af, hvilke behov den har, og tilpas derefter foder- 
rationen for at kunne opfylde dem. Forventede behov 
ved forskellige situationer og hestetyper er offentlig-
gjort i SLUs fodringsanbefalinger til heste, 2013.

HVORDAN FUNGERER HESTENS FORDØJELSE?
Hestens fordøjelse er både avanceret og utrolig 
følsom. Mavesækken er forholdsvis lille – cirka 10 
liter – mens hestens tyktarmssystem indeholdende 
blindtarm og tyktarm rummer over 100 liter.  
På grund af en relativ hurtig foderpassage forbi 
mave og tyndtarm har hesten begrænsede mulig-
heder for at udnytte stivelse og fedt. I stedet for får 
hesten hele 60-75 % af sin energi ved nedbrydning af 
fibre. Mikroorganismer hjælper hesten med at nedbryde 
foderet og afgiver fedtsyrer, som hesten kan udnytte  
som energikilde. For at opretholde en velafbalanceret 
tarmflora er foderplanens indhold af vækstfibre af  
afgørende betydning.

VÆGTEN PÅ HESTENS GROVFODER
Du bør som grundlag give mindst 1,5-2 kg tørstof  
grovfoder (f.eks. hø, wrap, græs, lucerne, halm) pr.  
100 kg hest om dagen for at opfylde hestens fiber-  

og madbehov. For at vide, hvad din hest får i sig fra grov-      
foderet, bør det ernæringsmæssige indhold analyseres. 
Baseret på grovfoderets næringsværdi skal du måske 
senere supplere med et kraftfoder for at opfylde hestens 
resterende behov for energi, protein og/eller mineraler  
– tilpasset til hestens arbejde, drægtighed og vækst.  
Tilbyd grovfoder og rent vand inden fodring med kraftfoder, 
og del gerne op i flere portioner pr. døgn.

HVOR MEGET VEJER HESTEN?
For at kunne udregne en passende foderplan skal du 
først finde ud af hestens vægt, hvilket ikke altid er så 
let, hvis man ikke har adgang til en vægt. Nogle sørger 
for at veje deres hest, når de er på dyrlægebesøg, men 
der findes også forskellige formler, som du kan bruge  
til at udregne hestens vægt.

En formel som du kan bruge til at udregne hestens vægt er:
Vægt = (4,3 x lansemærkeomfang) + (3,0 x mankehøjde) – 785.

Eksempel:
Billedet illustrerer målet for mankehøjden (blå markering)
samt lansemærkeomfang (rosa markering, vær opmærksom 
på at dette skal måles ”en omgang rundt om hesten”). 
Hvis hesten er cirka 160 cm høj og har et lansemærke-
omfang på 170 cm, ser udregningen således ud:
 
(4,3 x 170) + (3,0 x 160) – 785 = 426 kg.
Hvad en hest bør veje varierer fra race til race.

Mankehøjde

Lansemærkeomfang (vær opmærksom på at dette mål omfatter  
en omgang rundt om hesten)

KRAFFT  –  HESTENS  VÆGTKR AFFT  –  HESTENS  FODERPLAN
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fig.1 
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KRAFFT  –  BEDØMMELSE  A F  HULD

HVORDAN BEDØMMER  
MAN HULD PÅ EN HEST?
En måde at bedømme om energien i din hests nuværende 
foderplan stemmer overens med hestens behov – eller 
giver et over-/underskud – er at foretage en bedømmelse 
af huld. De områder, der plejer at være tydeligst som  
retningslinje er fedtlagene langs med ryggen, langs  
halsens overlinje, i området lige bag skulderbladene/
boven, over ribbenene og ved haleroden (fig. 1).
 
Et andet retningspunkt kan være, hvor tydeligt hofte- 
benene kan ses. Både under- og overvægt bør undgås 
for en frisk og sund hest. Stræb derfor efter niveau  
5 for de fleste heste, og efter 6-7 på føl. Man bør skelne 
mellem hestens muskelopbygning og øget kropsvæv  
i områderne markeret i fig. 1, som ofte består af fedt. 

1. Ekstremt afmagret
Ryghvirvler, ribben, halerod og hofteben 
kraftigt udstikkende, skeletstrukturen omkring 
manke, bovblad og hals klart synlig samt 
ingen fedtlag.

4. Slank
Let tagformet ryg, ribben svagt synlige,  
lidt fedt rundt om haleroden, bækkenknogle 
ikke synlig, manke, skuldre og hals ikke tynde.

7. Fed
Kan have en rende langs ryggen, muligt at 
føle individuelle ribben men også fedt mellem 
dem, blødt fedt rundt om haleroden, fedtlag 
rundt om manke, skuldre og langs halsen.

Illustrationer: Staffan Philipsson.
Kilde: SLUs fodringsanbefalinger for heste, 2013. Ændret efter Henneke med flere Equine Vet J (1983) 15 s. 371-372, samt NCR (1989).

2. Meget mager
Ryghvirvler, ribben, halerod og hofteben 
udstikkende, skeletstrukturen omkring manke, 
skuldre og hals svagt synlig.

5. Tilpas
Jævn langs ryggen, ribben ikke synlige  
men lette at føle, fedtet rundt om haleroden 
begynder at føles ”svampet”, skuldre og hals 
med blød overgang til kroppen.

8. Meget fed
Rende langs ryggen, svært at føle ribbene, 
meget blødt fedt rundt om haleroden, tykt 
fedtlag rundt om manke, skuldre, ”fortykket” 
hals, fedtlag på indersiden af benene.

3. Mager
Ribben og rygsøjle synlige, haleroden udstikkende 
men individuelle ryghvirvler er ikke synlige, 
hofteknogler afrundede men klart synlige, 
bækkenknogle ikke synlig, manke, skuldre  
og hals markerede.

6. Tilpas fed
Kan have en lille rende langs ryggen, svampet 
fedt over ribbenene, blødt fedt rundt om 
halen, begynder tydeligt at sætte fedt langs 
manken bag skulderbladene og langs halsen.

9. Ekstremt fed
Tydelig rende langs ryggen, varierende tykt 
fedtlag over ribbenene, ”tykt” fedtlag rundt 
om halerod, manke, skuldre og langs halsen. 
Indersiden af bagbenene kan ”gnide imod”.
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Maria Barnewitz Schou med hesten Seana. Foto: Ridehesten.com

KRAFFT  –  HESTENS  FODERPLAN

HESTENS FODERPLAN

Vitaminer og tilskud

Grovfoder

Kraftfoder

Mineraler og salt

Hestens foderplan kan ses som en pyramide, hvor den 
absolut største del bør være grovfoder, f.eks. græs, hø, 
wrap eller lucerne. Som udgangspunkt bør grovfoderet 
dække hestens basisbehov (vedligeholdelsesbehov), 
mens den ikke rides, trænes, vokser, er drægtig  
eller diegivende. 

Baseret på grovfoderets næringsværdi skal du måske 
senere supplere med et kraftfoder for at opfylde hestens 
resterende behov for energi, protein og/eller mineraler. 
Tilpas foderet til din hests unikke behov og forudsætninger. 

Ud over ovenstående skal du måske supplere med ekstra 
mineraler for at få den rette balance i den samlede  
foderplan. Det er specielt vigtigt, hvis du kun fodrer  
med grovfoder eller anvender rent korn som kraftfoder. 
Til heste, der sveder ofte, kan det også være nødvendigt 
med ekstra tilskud af løst salt, ud over sliksten, for at  
dække saltbehovet. 

I special tilfælde kan du ud over ovenstående foderplan 
også supplere med vitaminer eller andet tilskud.

VIGTIGT I HVERDAGSRUTINERNE
Skift foder gradvist:
Hurtige foderskift kan forstyrre tarmfloraens balance, eftersom tarmfloraen har brug for tid til at vænne sig til et  
nyt foder. Introducer derfor altid nye fodermidler ved gradvist at udskifte det gamle foder. Udskiftning af grovfoder 
(hø/wrap) bør ske over en 2-ugers periode. Symptomer på irriteret tarmflora kan være for eksempel diarré og kolik.

Undgå forstoppelse gennem bevægelse:
Forstoppelser kan have flere forskellige årsager – for lidt vand, at hesten har fået sand i sig eller fået for lidt fibre.  
Udover at afhjælpe ovenstående kan det også være godt, at hestens tarmbevægelser stimuleres af kropsbevægelse,  
f.eks. når den går og græsser. En hest, der står stille i en boks og/eller i en lille fold uden græs store dele af  
døgnet kan ellers få en langsommere mave-tarmpassager end normalt.

Vær omhyggelig med fodermængden:
Baser dit kraftfodervalg og mængden på baggrund af næringsværdierne for det grovfoder, du anvender. Tilbyd grov foderet 
inden fodring med kraftfoder, og del gerne op i flere portioner pr. dag. Din hest bør altid have adgang til frisk vand. 
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KRAFFT  –  GROVFODERANALYSEKR AFFT  –  GROVFODERANALYS

Et analyseret grovfoder betyder ikke automatisk, at det 
er godt grovfoder – men en analyse af et grovfoder kan 
give et fingerpeg om, hvilken type hest netop det pågæl-
dende grovfoder passer til, og hvis man eventuelt skal 
supplere fodermidlerne med noget andet. Nærings- og 
mineralindholdet i grovfoderet kan variere meget af flere 
forskellige faktorer, såsom høsttidspunkt, gødning og 
markens egenskaber. Derfor bliver det ikke rigtigt, hvis 
man skal udregne fodermidlerne ud fra ”standardværdi” 
for grovfoderet – eftersom der ikke findes nogen.

Tørstof (ts)
Hvor meget tørstof (forkortes ts), der er i et kg foder,  
er det, der bliver tilbage, når man har fjernet alt vandet 
fra foderet, og det er i Tørstoffet, at al næringen er.  
Tørstoffet kan angives i procent eller i gram/kg foder. 
Wrap, som indeholder 75 % ts (750 g/kg foder) inde- 
holder ca. 25 % vand. Summen af Tørstof og vandind-
hold bliver altid 100 % eller 1.000 g/kg foder. Ved den 
praktiske udfordring regner man ikke hestens grovfoder-
mængde i kg Tørstof, så regner man mængden i kg foder. 
Dermed skal man omregne hestens behov for Tørstof 
til, hvor mange kg foder det bliver med det grovfoder, 
man har analyseret. Den beregning udføres ved at dele 
ts-mængden med ts-indholdet i grovfoderet.

Eksempel
For at finde ud af, hvor meget af grovfoderet i eksempel- 
analysen, man skal fodre med, for at hesten får 9 kg ts,  
deler man ts-mængden (9 kg ts) med ts-indholdet (86 % ts).
Det giver os 9 kg ts/0.86=10,5 kg. Hesten skal fodres 
med ca. 10,5 kg af grovfoderet i eksempelanalysen.  

Omsættelig energi (ME)
I fodersammenhæng anvender man oftest omsættelig 
 energi (OE) til hest. Energien i grovfoder kan variere 
 mellem 6-12,5 ME/kg ts. 

I visse lande anvender man foderenheder (Danmark etc.) 
for at måle energien. For at kunne regne foderenheder 
om til MJ, kan man bruge formlen 1 FEh = ca 12 MJ OE. 
Dette kan man dog ikke helt stole på, da også foderets 
fordøjelighed spiller ind. Det letteste er at bede analyse-
firmaet analysere energien i MJ.

Fordøjeligt råprotein (smb rp)
Når vi laver foderplan til hesten, anvender vi begrebet 
fordøjeligt råprotein, som måles i gram. I din analyse  
er proteinet ofte angivet både som fordøjeligt råprotein  
og råprotein, men det er det fordøjelige råprotein, der er 
det interessante ved foderplansberegningen. Selv her 

angives det fordøjelige råprotein både i gram/kg foder  
og gram/kg ts.

For at afgøre, om man har et grovfoder, der passer til 
ens hest, er det nemmeste at udregne kvoten mellem 
protein og energi. Det gør man ved helt enkelt at opdele 
mængden af fordøjeligt råprotein med omsættelig energi, 
og den kvote, du opnår, fortæller, om dit grovfoder inde-
holder meget, tilpas eller lidt protein. 

For at udregne kvoten i eksempelanalysen deler vi det 
fordøjelige råprotein (48 gram) med den omsættelige 
energi (8,6 ME) Det giver os 48/8,6=5,6. Kvoten for 
grovfoderet i eksempelanalysen bliver altså 5,6.

Kilde: SLUs Utfodringrekommendationer för häst, 2013.

Mineraler
For at få mineralindholdet i grovfoder med i analysen 
skal man ofte blot sætte kryds i endnu et felt. Det kan 
være en god idé at gøre dette, eftersom mineralindhol-
det kan variere en hel del. 

De mineraler, man først og fremmest fokuserer på,  
når man beregner hestens foderplan, er kalcium (Ca), 
fosfor (P) og magnesium (Mg), og de angives som  
oftest i gram/kg foder.

TOLKNING AF 
GROVFODERANALYSE

Kvote
smb rp/ME

Energiindhold
ME/kg ts

Føl og ungheste  >8 >9
Trav-, galop-, military- og distanceridningsheste 5-7 >9
Øvrige heste 5-6 6,5-8

IN
DI

VID
UEL FODERRÅDGIVNING

DK: 80 25 33 63
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KR AFFT  –  FODERETS  OPBYGN ING KRAFFT  –  FODERETS  OPBYGN ING

HVORDAN ER  
FODERET OPBYGGET?
En hests hovedkilder til energi og protein er fibre, protein, fedt og stivelse. Disse fire grundlæggende  
komponenter forekommer i varierende udstrækning i forhold til hinanden afhængig af fodertypen. 

Fibre/plantefibre:
Hestens vigtigste energikilde. Fibre bidrager med varig 
energi og en afbalanceret mave og tarm. Vælg gerne  
et kraftfoder med høj andel af fibre/plantefibre.

Ved hjælp af tyktarmsfloraen er hesten specialiseret 
til at udnytte fibre som en vigtig, skånsom og langvarig 
energikilde. Tarmfloraen behøver en relativ ensartet 
tilførsel af fibre for at forblive afbalanceret og give  
et optimalt energioptag. Det er også nødvendigt med  
fibre for at opretholde et tilstrækkeligt vandindhold  
i tyktarmssystemet. 

Protein:
Udgør grundlaget for opbygning og reparation af muskel-
væv. Heste har brug for det i en lettilgængelig form med 
god sammensætning for optimal muskelopbygning.

Det er vigtigt, at din hests proteinbehov tilgodeses.  
Behovet er normalt 6 g fordøjeligt råprotein pr. energi- 
enhed (MJ), men øges markant for heste, der vokser,  
og drægtige/diegivende hopper. Proteiner er opbygget  
af aminosyrer, hvis enkelte ressourcer også styrer  
muskelopbygningen (læs gerne mere på s. 17). Kartoffel- 
protein er en let fordøjelig optimal proteinkilde med tanke 
på aminosyresammensætning, hvilket indebærer,  
at din hest kan udnytte store dele af det protein, den spiser. 

Stivelse:
En energiintensiv foderkomponent for mere eksplosivt 
arbejde. Bør gives i små mængder pr. fodring og  
i kombination med fedt og fibre for det bedste resultat.  
Stivelse optages i hestens tyndtarm. På grund af foderets 
hurtige passage gennem mave og tyndtarm er hestens 
evne til at optage og udnytte foderets stivelse begrænset. 
Denne energiintensive foderkomponent bør derfor gives  
i små portioner pr. fodring. For heste med insulinresistens 
er det ekstra vigtigt at begrænse indtagelsen af stivelse.

Fedt:
Den mest energiintensive komponent i foderet og 
den mest effektive måde at tilføre energi uden at øge 
proteintilførslen. Vigtigt for heste, der har brug for mere 
energi og/eller at få mere huld. Fedt kan være en god 
alternativ energikilde for heste, der arbejder hårdt og 
mangler huld, eftersom det belaster en anden del af  
foderfordøjelsesystemet end kulhydrater/stivelse. 
Hesten kan kun spalte små mængder fedt pr. fodring, 
derfor bør du begrænse giveren af fedt. Anbefalingen 
plejer at være maks. 1 dl ren olie pr. fodring. Giv heller 
foder flere gang pr. dag. 
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* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY  
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

Slow release foder:
Performance Low Starch
Performance Low Starch Muesli 
Groov Original
Groov Protein
FoalMuscle Up

Plus Protein
Groov Extra Protein
Foal
High Protein Muesli

Fast release foder: 
High Protein Muesli
Sensitive Muesli
High Energy Muesli
Performance Energy
Sport Original

* *

90 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* *

340 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* *

105 g

75 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

Rune Willum & Joachim Thomsen med hesten Dørr’s Nevil.  
Foto: Hestemagasinet.
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FENYLALANIN

LEUCIN

VALIN

ARGININ

METIONIN

ISOLEUCIN

TRYPTOFAN

LYSIN

TREONIN

KRAFFT  –  AM INOSYRER

ENERGIPROTEIN

Mængden af fordøjeligt råprotein pr. kg foder er delt  
op i fire forskellige niveauer, hvor de to laveste niveauer 
(normalt og mellemhøjt) bør dække behovet for en voksen 
hest – hvis mængden af protein i grovfoderet ligger normalt 
til højt. De to næstkommende niveauer repræsenterer 
foder, der er egnet til den voksne hest, hvis grovfoderet 
har et noget lavere proteinindhold samt til heste med 
øget proteinbehov (f.eks. heste, der vokser, er drægtige 
eller diegivende). Inde i hvert ikon angives proteinniveauet 
for det respektive foder.

Energiikonet baseres på hvilken kilde energien i foderet 
kommer fra. Det foder som har et ikon for ”slow release” 
indeholder en større andel energi med oprindelse fra 
fibre (som stimulerer en god mave-tarmbalance og giver 
mere langsigtet energi). Dette ikon findes blandt andet 
på vores GROOV-sortiment. Til heste, der har brug for 
yderligere ekstra energi, findes foder med ikonet ”fast 
release” – dette foder indeholder et miks af både hurtigere 
og mere eksplosiv energi, og fibre der giver mere langsigtet 
energi. Foder med ”fast release” egner sig bedst til heste, 
der skal præstere noget sammenlignet med heste med 
lavere arbejdsintensitet.

For lettere at finde det mest egnede kraftfoder  
til lige netop din hests behov har vores  
produkter nye ikoner for lettere sammenligning  
og matchning. Et for energi og et for protein.

IKONER

TØNDE

Aminosyrer er de byggesten, der kræves for at producere 
protein og opbygge muskler. Hver aminosyre repræsenterer 
en unik puslespilsbrik og kan ikke fjernes for at få et 
slutprodukt. Der findes et antal aminosyrer, som hesten 
ikke kan producere selv, men som skal tilføres via fode-
ret, såkaldte essentielle (eller livsnødvendige) amino- 
syrer. Lysin og methionin er to af disse. For heste plejer 
den aminosyre, der findes i mindste mængde i forhold 

til behovet, at være lysin. Hvis man sørger for at lysin-
behovet er dækket af det foderprotein, man anvender, 
så plejer andre aminosyrer også at findes i tilstrækkelig 
mængde. Eftersom mængden af lysin og methionin er 
høj i kartoffelprotein, som desuden er en let fordøjelig 
proteinkilde, er det frem for alt det protein, der anvendes 
i KRAFFTs produkter.

Man kan forestille sig produktionen af protein som en 
tønde, hvor hver aminosyre udgør et bræt, der alle er 
nødvendige for at holde indholdet på plads. Mængden af 
protein, der kan dannes, kan sammenlignes med, hvor 
højt vandniveau man skal kunne fylde tønden med,  
uden at det render ud. Lysin styrer hvor meget protein, 
der kan dannes, eftersom dette bræt er kortest.

AMINOSYRER  
– PROTEINETS BYGGESTEN

KRAFFT suppleringsfoder med højt proteinindhold 
(i faldende rækkefølge)
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MINERALER
Balancen mellem forskellige mineraler og sporstoffer er 
vigtig for en veltilpas og robust hest. Det er særligt vigtigt 
at sikre en tilstrækkelig mængde og en god balance 
mellem kalcium og fosfor – begge er vigtige for blandt 
andet skelettets opbygning. En god balance mellem kalcium  
og fosfor bør ligge mellem 1,2-1,8 i den samlede  
foderplan. Magnesium er et andet vigtigt mineral at  
kontrollere i foderplanen. Eftersom det ikke er muligt  
at se på din hest, om behovet for mineraler og sporstoffer 
er opfyldt, skal du lave en analyse af grovfoderet for at 
finde ud af, hvad der skal tilsættes, enten via separat 
mineralfoder eller som del i et kraftfoder. Eftersom værdierne  
i grovfoderet kan variere mellem høster, både i niveau  
af hvert enkelt mineral og i balance (andel) mellem  
mineraler, bør du vælge mineralfoder baseret på indhol-
det i den øvrige foderplan som helhed. KRAFFT har fire 
forskellige typer mineralfoder – hvor andelen mellem 
kalcium og fosfor successivt stiger fra Miner Balance 
P med laveste andel og op til Miner Extra med højeste. 
Vælg det der passer bedst for at balancere den enkelte 
samlede foderplan i hvert enkelt tilfælde. Forventet 
mineralbehov til forskellige situationer og hestetyper er 
offentliggjort i SLUs fodringsanbefalinger til heste, 2013.

Mineraler i fuldfoder:
Majoriteten af vores suppleringsfoder er komplet  
med vitaminer og mineraler for at dække hestens behov.  
Hvis du vælger at give en lille kraftfodermængde,  
skal du muligvis være ekstra opmærksom for at dække 
mineralbehovet. Noget af vores suppleringsfoder har 
et forhøjet mineralindhold for lettere at dække behovet 
med en mindre mængde foder (se nedenfor). Et andet 
alternativ er at supplere med et separat mineralfoder  
for at opfylde behovet, så har du også større mulighed 
for at justere andelen mellem forskellige mineraler. 

Suppleringsfoder med forhøjet mineralindhold  
(højeste mineralindhold øverst)
Plus Protein
Plus Energy
Performance Low Starch
Sensitive Mash 
Foal
Groov Sensitive
Senior Sensitive

KRAFFT  –  VAND  OG  SALTKRAFFT  –  M INERALER

VAND SALT
Heste har samme krav til vandets hygiejniske kvalitet 
som mennesker. Smag og lugt kan påvirke, hvor meget 
din hest drikker. Sørg for, at der er adgang til frisk vand 
både i stalden og i folden. Generelt set drikker heste 
bedre fra en spand eller større vandkar med stille flade 
end fra en vandkop. Det er vigtigt, at hesten drikker 
tilstrækkeligt for at undgå spiserørsforstoppelse, kolik, 
appetitløshed, udtørring m.m.
 
For heste i flok er det ekstra vigtigt med adgang til større 
vandkar eller flere vandspande, som flokken kan drikke 
af samtidigt. Hestens stærke flokinstinkt gør, at dem 
med lav rang ellers kan bortvælge at drikke fremfor at 
blive forladt af flokken, når hestene med højere rang har 
drukket færdig.
 
En voksen hest (500 kg) i hvile bør drikke cirka 25 liter 
vand om dagen. Samme hest i hårdt arbejde bør drikke 
dobbelt til tre gange så meget. 

Alle heste bør have fri adgang til saltsten. Normal-
behovet er cirka 10-30 g salt pr. døgn, men varierer 
mellem individer.
 
Heste, der sveder regelmæssigt, har et øget saltbehov, 
eftersom de mister store mængder salt gennem sveden. 
Hvis din hest sveder meget, er saltsten ikke tilstrække-
ligt til at dække behovet, som så ligger omkring 50-60 
g/døgn. På varme sommerdage er behovet det dobbelte. 
Da bør du også tilbyde løst salt uden jod i foderplanen.

Hesten behov for vand pr. døgn*

Hestens 
vægt

Vedlige-
holdelse

Hårdt 
arbejde

Diegivende 
hoppe

300 kg 15 liter 30-45 liter 24-30 liter
400 kg 20 liter 40-60 liter 32-40 liter
500 kg 25 liter 50-75 liter 40-50 liter

*Store individuelle variationer kan forekomme.

Charlotte & Rasmus Haid Bondergaard med hesten Dixiland. Foto: Lavaletto. 
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Plus Energy Plus ProteinSport Original Sensitive 
Muesli

High Protein 
Muesli

High Energy 
Muesli

MINERALER

TILSKUD

Miner Original 
Pellets

Miner Original 
Granulate

Miner Summer 
Pellets

Miner Extra 
Pellets

Miner Balance P 
Pellets

Performance 
Energy

Performance 
Low Starch

Performance 
MaxBalance

Performance

Groov Extra ProteinGroov Protein Groov SensitiveGroov Original

PERFORMANCE

BUILD Slow-Release Energy Leisure 
Pellets

Lucerne 
Chopped

Lucerne 
Pellets

Lucerne 
Pure Pellets

BASISFODER OG LUCERNE

BOOST Fast-Release Energy KONCENTRAT

Muscle UpFoal Senior Sensitive 
Mash

Milk

SPECIALPRODUKTER

VORES SORTIMENT

KRAFFT  –  SORT IMENTKRAFFT  –  SORT IMENT

Performance 
Low Starch Muesli
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PERFORMANCE

Hest: A'ha
24 25
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Performance Low Starch er et suppleringsfoder med et ekstra lavt 
ind hold af stivelse (4%) og sukker (4%) med tilsat aktivt gær for  
at balancere hestens fordøjelse af foderet, hvor energien primært 
kommer fra en ekstra høj andel fiber og fedt. Foderet har et højt 
indhold af protein og tilsat ekstra mineraler for nemmere at balancere 
den samlede foderplan allerede ved en lav dosering.

Fodringsanvisninger: En retningsgivende værdi for en voksen hest er  
ca. 0,2-0,4 kg Performance Low Starch per 100 kg hest og mindst 1,5 kg 
tørstof grovfoder pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en 
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder.

Sammensætning: Lucerne, Grønmel, Hvedeklid, Sukkerroefibre uden 
melasse, Havreklid,  Kartoffelprotein, Vegetabilsk rapsolie og fedt, 
Natriumklorid, LEVUCELL®SC.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10 MJ/kg (*0,85 FE)
Fordøjelig energi (DE) 11,6 MJ/kg
Råprotein 15%
Fordøjeligt råprotein 115 g/kg
Fibre/plantefibre 23%
Råolie og råfedt 6%

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

115 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEx+ED

* HELPS MAINTAIN A BALANCED 
DIGESTIVE SYSTEM

5 mm Pellets

PERFORMANCE
LOW STARCH

EX

TRA HIGH FIBER

HIGH PROTEIN

W
IT

H 
LEVUCELL ®SC

 

LIVE YEAST

KRAFFT  –  PERFORMANCEKRAFFT  –  PERFORMANCE

Den aktive levende gær er virksom i tyktarmen på to 
forskellige måder. Delvist ved at skabe et gunstigt miljø 
for de gode mikroorganismer og delvist ved at øge ned-
brydningen af fibre. Processen bidrager til at stabilisere 
pH-værdien i tyktarmen og øget fordøjelse af foderet.

Den døde gær er ikke selv aktiv i tyktarmen, men er 
god næring for de gode mikroorganismer og gavner 
således deres overlevelse og formering.

Den aktive levende gær finder du i Performance  
Low Starch og Performance Low Starch Muesli, død 
gær finder du i Sensitive Mash, Senior Sensitive,  
Gastro Support samt Stress Relief.
 

LEVENDE GÆR ELLER 
DØD GÆR?
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Douglas Lindelöw på hesten Citti 3. Foto: Lavaletto

Low Starch Muesli er et supplementsfoder med ekstra lavt (6 %)  
stivelses- og (5 %) sukkerindhold, med tilsat levende gar for at afba-
lancere hestens fordojelsessystem. Energien stammer primart fra en 
ekstra hoj andel af fibre og fedt. Foderet har et hojt proteinindhold og 
ekstra tillsatning af mineraler for lettere at afbalancere den samlede 
foderplan allerede ved en lille dosis.

Fodringsanvisninger: En vejledende vardi for en voksen hest er  
ca. 0,2-0,4 kg kraftfoder/100 kg hest og mindst 1,5 kg torstof  
i grovfoderet/100 kg hest. Det kan vare nodvendigt at supplere  
en lille kraftfoderportion med ekstra mineralfoder.
 
Sammensætning: Gronmel, Havrekli, Sukkerroe fibre uden melasse, 
Lucerne, Hvedekli, Sojabonneflager, Horfro, Mikroniserede arter,  
Vegetabilsk rapsolie, Sojaskal, Gulerod, Kartoffelprotein, Natriumklorid, 
LEVUCELL®SC.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 11 MJ/kg (*0,92 FE)
Fordøjelig energi (DE) 12,8 MJ/kg
Råprotein 17%
Fordøjeligt råprotein 130 g/kg
Fibre/plantefibre 20%
Råolie og råfedt 8%

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

130 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEx+ED

* HELPS MAINTAIN A BALANCED 
DIGESTIVE SYSTEM

Muesli

PERFORMANCE
LOW STARCH MUESLI

EX

TRA HIGH FIBER

HIGH PROTEIN

W
IT

H 
LEVUCELL ®SC

 

LIVE YEAST
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KRAFFT  –  PERFORMANCEKRAFFT  –  PERFORMANCE

PERFORMANCE

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

100 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

Q
U

IC

KER REHYDRATIO
N

FASTER RECOVERY

8 mm Piller

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY  
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

75 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

PERFORMANCE
MAXBALANCE

Q
U

IC

KER REHYDRATIO
N

FASTER RECOVERY

8 mm Piller

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

PERFORMANCE
ENERGY

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY  
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

80 g

Q
U

IC

KER REHYDRATIO
N

FASTER RECOVERY

8 mm Piller

SPC FOR VÆSKEBALANCE 
OG FØLSOMME MAVER
KRAFFT Performance, KRAFFT Performance Energy  
og KRAFFT Performance MaxBalance indeholder  
SPC (Specially Processed Cereals), som er en special-
behandlet havre – fremstillet under en naturlig proces 
med vand og varme helt uden tilsætningsstoffer.

Patenteret naturlig proces: 
Stivelsen i havren nedbrydes delvist under processen, 
og der dannes et antal naturlige stoffer; stoffer der 
blandt andet stimulerer hestens egen produktion af 
proteinet AF (antisekretorisk faktor). AF kan bidrage til, 
at hesten mister mindre væske f.eks. ved diarré, og at 
den genvinder væsketab hurtigere. SPC er baseret på  
et patent inden for Lantmännen og er udarbejdet i sam- 

arbejde med forskere og ledende professionelle inden 
for hestesporten.

Væsketab og følsom mave er et problem for  
mange heste: 
Hesten er et dyr med følsom mave og får indimellem 
diarré uden nogen tydelig årsag. Mange heste drikker 
også dårligt og mister meget væske i forbindelse med 
transport, konkurrence, miljøskift og andre stressende 
forhold. Her kan foder med SPC være løsningen, for at 
din hest skal have det godt. KRAFFTs SPC-produkter kan 
gives som eneste kraftfoder sammen med grovfoder 
eller kombineres med andre fodermidler.

Suppleringsfoder til præstationsheste eller heste med følsom mave 
med høj SPC effekt pr. kg foder. Gennem en patenteret naturlig proces 
(SPC) har foderet egenskaber, som giver hurtigere normalisering af 
væskebalancen og fremskynder restituering efter træning. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof hø 
eller wrap/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en lav 
kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Havre (specialbehandlet), presset roemasse, havreklid, 
hvedeklid, roemelasse, hvede, grønmel, natriumklorid.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10,5 MJ/kg (*0,88 FE)
Fordøjelig energi (DE) 12,2 MJ/kg
Råprotein 10 %
Fordøjeligt råprotein 75 g/kg
Fibre/plantefibre 13 %
Råolie og råfedt 4 %

Et suppleringsfoder, der sikrer indtagelsen af kvalitetsprotein og fibre 
hos alle heste. Gennem en patenteret naturlig proces (SPC) har foderet 
egenskaber, som giver hurtigere normalisering af væskebalancen  
og fremskynder restituering efter træning. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,8 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof hø 
eller wrap/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder.

Sammensætning: Havre (specialbehandlet), hvedeklid, havreklid, 
lucerne, presset roemasse, hvede, roemelasse, havre (havre med 
højt fedtindhold), grønmel, kartoffelprotein, natriumklorid, vegetabilsk 
rapsolie og fedt.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10 MJ/kg (*0,85 FE)
Fordøjelig energi (DE) 11,6 MJ/kg
Råprotein 12,5 %
Fordøjeligt råprotein 100 g/kg
Fibre/plantefibre 16 %
Råolie og råfedt 5 %

Energirigt suppleringsfoder til præstationsheste, som er rigt på  
fibre og fedt og indeholder kvalitetsprotein. Indeholder et mellemhøjt 
proteinniveau. Gennem en patenteret naturlig proces (SPC) har foderet 
egenskaber, som giver hurtigere normalisering af væskebalancen  
og fremskynder restituering efter træning. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,8 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof hø 
eller wrap/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Havre (specialbehandlet), presset roemasse, hvede, 
roemelasse, hvedeklid, grønmel, havre (havre med højt fedtindhold), 
lucerne, kartoffelprotein, vegetabilsk rapsolie og fedt, hvedeklid, natriumklorid.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 12 MJ/kg (*1 FE)
Fordøjelig energi (DE) 14 MJ/kg
Råprotein 11 %
Fordøjeligt råprotein 80 g/kg
Fibre/plantefibre 11 %
Råolie og råfedt 6 %
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BUILD 
SLOW-RELEASE ENERGY

Hest: Dontéss
30 31
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SENSITIVE EXTRA PROTEIN

ORIGINAL

GROOV GROOV

GROOV

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

90 g

Et suppleringsfoder, der sikrer indtagelsen af kvalitetsprotein  
og fibre hos alle heste. Foderet indeholder et højt niveau af protein, 
som er let fordøjeligt og har en høj andel af essentielle aminosyrer. 
Passer til et meget proteinfattigt grovfoder eller heste, der har et øget 
behov for protein. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen  
hest er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder og mindst pr. 100 kg hest og mindst  
1,5 kg tørstof grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt  
at supplere en lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder.  

Sammensætning: Havre, Hvedekli, Lucerne, Grønmel, Havrekli, 
Kartoffelprotein, Hvede, Melasse, Sukkerroe fibre uden melasse,  
Natriumklorid, Vegetabilsk rapsolie og fedt.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10 MJ/kg (*0,85 FE)
Fordøjelig energi (DE) 11,6 MJ/kg
Råprotein 17%
Fordøjeligt råprotein 140 g/kg
Fibre/plantefibre 16%
Råolie og råfedt 4%

PROTEIN
GROOV

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

140 g

* *

115 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* *

105 g

KRAFFT  –  S LOW -RELEASE  ENERGYKR AFFT  –  S LOW -RELEASE  ENERGY

8 mm Piller

8 mm Piller 8 mm Piller

8 mm Piller

Et suppleringsfoder tilpasset til den havrefølsomme hest.  
Foderet sikrer indtagelsen af kvalitetsprotein, fibre og fedt.  
Indeholder et mellemhøjt niveau af let fordøjeligt protein med  
høj andel af essentielle aminosyrer. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Havreklid, byg, hvedeklid, hvede, presset roemasse, 
roemelasse, lucerne, grønmel, kartoffelprotein, vegetabilsk rapsolie  
og fedt, natriumklorid.

Et suppleringsfoder, der sikrer indtagelsen af kvalitetsprotein og fibre 
hos alle heste. Foderet indeholder et mellemhøjt niveau af protein, 
som er let fordøjeligt og har en høj andel af essentielle aminosyrer. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder.

Sammensætning: Havreklid, hvedeklid, havre (havre med højt fedtindhold), 
lucerne, presset roemasse, hvede, grønmel, roemelasse, havre, korn, 
kartoffelprotein, natriumklorid, vegetabilsk rapsolie og fedt.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10 MJ/kg (*0,85 FE)
Fordøjelig energi (DE) 11,6 MJ/kg
Råprotein 13 %
Fordøjeligt råprotein 105 g/kg
Fibre/plantefibre 15 %
Råolie og råfedt 5 %

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 9,0 MJ/kg (*0,75 FE)
Fordøjelig energi (DE) 10,5 MJ/kg
Råprotein 11 %
Fordøjeligt råprotein 90 g/kg
Fibre/plantefibre 18 %
Råolie og råfedt 4 %

Et suppleringsfoder, der sikrer indtagelsen af kvalitetsprotein  
og fibre hos alle heste. Foderet indeholder et højt niveau af protein, 
som er let fordøjeligt og har en høj andel af essentielle aminosyrer. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Hvedeklid, havreklid, havre (havre med højt fedtindhold), 
presset roemasse, lucerne, hvede, roemelasse, grønmel, havre,  
kartoffelprotein, natriumklorid, vegetabilsk rapsolie og fedt.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10 MJ/kg (*0,85 FE)
Fordøjelig energi (DE) 11,6 MJ/kg
Råprotein 13,5 %
Fordøjeligt råprotein 115 g/kg
Fibre/plantefibre 16 %
Råolie og råfedt 5 %
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BOOST 
FAST-RELEASE ENERGY

Hest: Cayenne
34 35
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SENSITIVE
ORIGINAL

HIGH PROTEIN HIGH ENERGY

MUESLI
SPORT

MUESLI MUESLI

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY  
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY  
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

80 g

* *

135 g

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY  
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY  
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

80 g

* *

105 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

KRAFFT  –  FAST- RELEASE  ENERGYKR AFFT  –  FAST- RELEASE  ENERGY

Muesli

Muesli 8 mm Piller

Muesli

Havrefrit og dampkogt suppleringsfoder til voksne heste i let  
eller normalt arbejde. Indeholder et mellemhøjt proteinniveau. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Bygflager (dampkogte), sojaskal, hvedeflager  
(dampkogte), majsflager (dampkogte), græs, hvedefodermel,  
sukkerrørmelasse, presset roemasse, solsikke, natriumklorid,  
vegetabilsk sojaolie og fedt.

Dampkogt suppleringsfoder til præstationsheste.  
Et müslifoder med højt fedtindhold og et højt proteinindhold. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Havreflager (dampkogte), havre, bygflager (damp-
kogte), majsflager (dampkogte), sojabønneflager (dampkogte), sojaskal, 
sukkerrørmelasse, mikroniserede ærter, solsikke, presset roemasse, 
sojabønner, græs, natriumklorid, vegetabilsk sojaolie og fedt.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10 MJ/kg (*0,87 FE)
Fordøjelig energi (DE) 12 MJ/kg
Råprotein 10 %
Fordøjeligt råprotein 80 g/kg
Fibre/plantefibre 12 %
Råolie og råfedt 3 %

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 11.0 MJ/kg (*0,92 FE)
Fordøjelig energi (DE) 12,8 MJ/kg
Råprotein 17 %
Fordøjeligt råprotein 135 g/kg
Fibre/plantefibre 10 %
Råolie og råfedt 5 %

Energirigt suppleringsfoder til præstationsheste, som er rigt  
på fibre og fedt og indeholder kvalitetsprotein. Indeholder et  
mellemhøjt proteinniveau. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Presset roemasse, havre (havre med højt fedtind-
hold), hvede, havre, roemelasse, hvedeklid, grønmel, lucerne, havreklid, 
kartoffelprotein, vegetabilsk rapsolie og fedt, natriumklorid.

Dampkogt suppleringsfoder til præstationsheste, med højt  
fedtindhold og mellemhøjt proteinindhold. Egnet til heste med  
behov for mere energi, som hesten hurtigt optager og omdanner. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere en  
lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Havreflager (dampkogte), havre, bygflager (damp-
kogte), majsflager (dampkogte), sojaskal, sojabønner, sukkerrørmelasse, 
vegetabilsk sojaolie og fedt, solsikke, presset roemasse, sojabønneflager 
(dampkogte), mikroniserede ærter, græs, natriumklorid.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 12 MJ/kg (*1 FE)
Fordøjelig energi (DE) 14 MJ/kg
Råprotein 11 %
Fordøjeligt råprotein 80 g/kg
Fibre/plantefibre 11 %
Råolie og råfedt 6 %

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 12.0 MJ/kg (*1 FE)
Fordøjelig energi (DE) 14 MJ/kg
Råprotein 14 %
Fordøjeligt råprotein 105 g/kg
Fibre/plantefibre 11 %
Råolie og råfedt 9 %
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KONCENTRAT

Hest: Adriana
38 39



4140

PROTEINENERGY
PLUSPLUS

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

210 g
* *

90 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

KRAFFT  –  KONCENTRATKRAFFT  –  KONCENTRAT

40 41

8 mm Piller 8 mm Piller

Koncentreret suppleringsfoder, der tilfører protein i kombination  
med fedt, fibre samt vitaminer og mineraler i et afbalanceret forhold. 
Kan anvendes som eneste kraftfoder, da behovet dækkes med  
en forholdsvis lav mængde, eller til heste med højere proteinbehov  
i kombination med korn. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest  
er ca. 0,1 kg PLUS Protein/pr. 100 kg hest (let arbejde) til 0,2 kg PLUS 
Protein/pr. 100 kg hest (mellemhård træning) og mindst 1,5 kg tørstof 
grovfoder/pr. 100 kg hest. 

Sammensætning: Soja, ekstraheret og ristet, hvedeklid, grønmel,  
havreklid, presset roemasse, lucerne, roemelasse, natriumklorid,  
vegetabilsk rapsolie og fedt, kartoffelprotein.

Koncentreret suppleringsfoder, der tilfører skånsom energi. Rig på fibre 
og fedt i kombination med kvalitetsprotein samt vitaminer og mineraler 
i et afbalanceret forhold. Kan anvendes til den normalt arbejdende 
hest som eneste kraftfoder, da behovet dækkes med en forholdsvis  
lav mængde, eller til heste med højere energibehov i kombination med korn. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,1 kg PLUS Energy/pr. 100 kg hest (let arbejde) til 0,2 kg PLUS 
Energy/pr. 100 kg hest (mellemhård træning) og mindst 1,5 kg tørstof 
grovfoder/pr. 100 kg hest. 

Sammensætning: Presset roemasse, hvedeklid, havre, hvede,  
grønmel, roemelasse, lucerne, natriumklorid, vegetabilsk rapsolie  
og fedt, kartoffelprotein.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10,5 MJ/kg (*0,88 FE)
Fordøjelig energi (DE) 12,2 MJ/kg
Råprotein 25 %
Fordøjeligt råprotein 210 g/kg
Fibre/plantefibre 11 %
Råolie og råfedt 4,5 %

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 11 MJ/kg (*0,92 FE)
Fordøjelig energi (DE) 12,8 MJ/kg
Råprotein 11,5 %
Fordøjeligt råprotein 90 g/kg
Fibre/plantefibre 13 %
Råolie og råfedt 5 %

KRAFFTs koncentrerede suppleringsfoder er fuldfoder 

med en højere mineralkoncentration. Egnet til heste  

med lav kraftfodermængde eller i kombination med  

korn som kraftfoder.

KONCENTRAT
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SPECIALPRODUKTER

Hest: Abbeylara Lad
42 43
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SENIOR SENSITIVE
SENSITIVE MASH

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

110 g

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY  
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

100 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

KRAFFT  –  SPEC I A LPRODUKTERKR AFFT  –  SPEC I A LPRODUKTER

45

5 mm Piller Mash

MUSCLE UP

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

340 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

8 mm Piller

45

Henrik von Eckermann på hesten Mary Lou.  
Foto: Haide Westring

Suppleringsfoder specielt tilpasset til ældre heste, eller heste i alle 
aldre, som har svært ved at tage på. Energirigt foder med ekstra tilsat 
protein af høj kvalitet, ekstra vitaminer og mineraler i et afbalanceret 
forhold til ældre heste, samt gær for en forbedret fordøjelse. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest 
er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grov foder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt at supplere ved 
en lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Hvedeklid, hvede, byg, havreklid, presset roemasse, 
grønmel, lucerne, roemelasse, vegetabilsk rapsolie og fedt, kartoffelprotein, 
natriumklorid, bryggerigær.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 11 MJ/kg (*0,92 FE)
Fordøjelig energi (DE) 12,8 MJ/kg
Råprotein 14 %
Fordøjeligt råprotein 110 g/kg
Fibre/plantefibre 13 %
Råolie og råfedt 7 %

Havrefrit specialfoder med råvarer som f.eks. æble, gulerod,  
gær og hørfrø. Skal blandes med varmt eller koldt vand og trække  
i ca. 15 minutter inden fodring. Kan med fordel anvendes til at øge 
hestens vandindtag, stabilisere hestens væskebalance, for hurtigere 
genopbygning efter præstation, eller i andre situationer, hvor hesten 
har et øget vandindtag (diarré, kolikfølsom hest osv.). Indeholder et 
mellemhøjt proteinniveau. 

Fodringsanvisninger: Den passende mængde bør baseres på nærings-
værdien i grovfoderet (mængde mindst 1,5 kg tørstof hø/wrap pr. 100 
kg hest) og hestens arbejde. Bland 0,5 kg MASH med mindst 1 liter 
vand 15 minutter inden fodring. Det kan være nødvendigt at supplere 
en lav mængde kraftfoder med ekstra mineralfoder.

Sammensætning: Byg (dampkogte), Hvedekli, Hørfrø, Majsflager  
(dampkogte), Hvede (dampkogte), Melasse, Sukkerroe fibre uden  
melasse, Æble, Gær, Vegetabilsk rapsolie, Gulerod, Kartoffelprotein.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 11 MJ/kg (*0,92 FE)
Fordøjelig energi (DE) 12,4 MJ/kg
Råprotein 13%
Fordøjeligt råprotein 100 g/kg
Fibre/plantefibre 8%
Råolie og råfedt 7%

Ekstra proteinrigt suppleringsfoder med lavt indhold af stivelse.  
Giver et koncentreret tilskud af kvalitetsprotein (primært kartoffelprotein). 
Ekstra højt indhold af aminosyrerne lysin og methionin. Egnet ved akut 
mangel, øget behov eller risiko for underskud af protein. 

Fodringsanvisninger: 
Behov for ekstra   Giv MUSCLE UP 
protein (råprotein)  
100 gram   0,25 kg
200 gram   0,5 kg
300 gram   0,8 kg 

Sammensætning: Kartoffelprotein, hvedeklid, grønmel, 
presset roemasse, lucerne, hvede, roemelasse, havre, 
havreklid, vegetabilsk rapsolie og fedt.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 12 MJ/kg (*1 FE)
Fordøjelig energi (DE) 14 MJ/kg
Råprotein 40 %
Fordøjeligt råprotein 340 g/kg
Fibre/plantefibre 10 %
Råolie og råfedt 4 %



4746

MILK

FOAL

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY  
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

135 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

KR AFFT  –  SPEC I A LPRODUKTER

47

5 mm Piller

47

Pulver

En hoppemælkeerstatning udviklet specielt ti heste, hvis egenskaber 
efterligner hoppens egen mælkesammensætning. Sammensætningen 
ligner meget den naturlige hoppemælk, og passer både til moderløse  
føl og til føl, hvis mødre ikke producerer tilstrækkelig mælk.  
Dog indeholder den ikke de vigtige antistoffer, som naturlig råmælk  
giver føllet som beskyttelse mod smitstoffer, rådfør dig med din dyrlæge 
ved moderløst føl. 

KRAFFT Milk er let at opbevare i stalden og har i mange tilfælde fungeret 
som et sikkerhedsnet hos opdrættere, samt reddet livet på mange føl. 

Fodringsanvisninger: Det er yderst vigtigt, at føllet får råmælk  
1–2 timer efter fødslen (maks. 12 timer) og så helst 1–2 liter.  
Dette er vigtigt, for at føllet skal kunne opbygge et immunforsvar.  
I visse tilfælde kræves der tilskud af blodplasma. Rådfør dig med din 
dyrlæge. Bland KRAFFT Milk i 50 grader varmt vand og lad føllet drikke 
ved 38–40 grader. Temperaturen bør kontrolleres med termometer. 
Hvis føllet drikker for hurtigt, kan det få mælken i lungerne, server 
gerne Milk med lav hovedholdning. Når føllet er nogle uger gammelt, 
kan du begynde at give KRAFFT Foal. Læg en håndfuld i bunden af 
spanden med KRAFFT Milk i slutningen af måltidet, reducer successivt 
mængden af KRAFFT Milk, når føllet begynder at spise tilstrækkeligt 
med grov- og kraftfoder. 

Sammensætning: Skummetmælkspulver, vallepulver, vegetabilsk olie 
og fedt, druesukker.

Et suppleringsfoder, specielt udviklet til føl og ungheste, indeholdende 
ekstra meget kvalitetsprotein, vitaminer og mineraler. Foderet er let 
fordøjeligt og har en høj andel af essentielle aminosyrer. Passer både 
til diende føl og føl, der ikke dier. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for heste med 
forventet voksenvægt på 500 kg er 1-2 kg kraftfoder de første 3-6 
måneder, og 1-3 kg kraftfoder fra 6 måneder til 2 år. Det kan være nød-
vendigt at supplere en lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Havre, hvedeklid, lucerne, havreklid, hvede, presset 
roemasse, grønmel, kartoffelprotein, roemelasse, natriumklorid,  
vegetabilsk rapsolie og fedt.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 16,7 MJ/kg
Råprotein 22,5 %
Fibre/plantefibre 0,1 %
Råolie og råfedt 14,5 %

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10 MJ/kg (*0,85 FE)
Fordøjelig energi (DE) 11,6 MJ/kg
Råprotein 16 %
Fordøjeligt råprotein 135 g/kg
Fibre/plantefibre 15 %
Råolie og råfedt 4,5 %
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LEISURE

Hest: Alonzo
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LEISURE
PELLETS

KRAFFT  –  L E I SURE

50

8 mm Piller

Suppleringsfoder til voksne heste i let eller normalt arbejde.  
Indeholder et normalt proteinniveau. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen  
hest i let arbejde er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/pr. 100 kg hest og mindst 
1,5 kg tørstof grovfoder/pr. 100 kg hest. Det kan være nødvendigt  
at supplere en lav kraftfodermængde med ekstra mineralfoder. 

Sammensætning: Presset roemasse, havre, hvedeklid, hvede, havreklid, 
grønmel, roemelasse, byg, natriumklorid, vegetabilsk rapsolie og fedt, 
lucerne, kartoffelprotein.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 10 MJ/kg (*0,85 FE)
Fordøjelig energi (DE) 11,6 MJ/kg
Råprotein 10 %
Fordøjeligt råprotein 75 g/kg
Fibre/plantefibre 13 %
Råolie og råfedt 3,5 %

51
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LUCERNE

Hest: Don Rubin
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LUCERNE

LUCERNE

LUCERNE
PURE PELLETS

PELLETS

CHOPPED

KRAFFT  –  LUCERNE

Allan Skov med hesten Midtgaardens Showhit. Foto: Ridehesten.com

KRAFFT Lucerne Pure Pellets er varmlufttørret lucerne i pilleform  
uden tilsat melasse. Anvendes i kombination med hø, wrap  
og græsning. Har et højt indhold af fibre og en høj proteinkvalitet,  
samt har en balanceret sammensætning af andre vigtige næringsstoffer. 
Højt fiberindhold fremmer en sund tyktarmsfunktion og virker stabiliserende, 
da dette foder anvendes som et supplement til andet grovfoder. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde er ca. 0,5-4 kg pr.  
hest pr. dag. Sørg for, at hesten får tilstrækkeligt andet grovfoder  
(i alt mindst 1,5 kg tørstof grovfoder pr. 100 kg hest). Lucerne Pure  
Pellets bør opblødes for at minimere risikoen for spiserørsforstoppelse. 

Sammensætning: KRAFFT Lucerne Pure Pellets indeholder kun lucerne. 

KRAFFT Lucerne Pellets er varmlufttørret lucerne i pilleform. Anvendes  
i kombination med hø, wrap og græsning. Har et højt indhold af fibre  
og en høj proteinkvalitet, samt har en balanceret sammensætning  
af andre vigtige næringsstoffer. Højt fiberindhold fremmer en sund  
tyktarmsfunktion og virker stabiliserende, da dette foder anvendes 
som et supplement til andet grovfoder. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde er ca. 0,5-4 kg pr.  
hest pr. dag. Sørg for, at hesten får tilstrækkeligt andet grovfoder  
(i alt mindst 1,5 kg tørstof grovfoder pr. 100 kg hest). KRAFFT Lucerne  
Pellets bør opblødes for at minimere risikoen for spiserørsforstoppelse. 

Sammensætning: KRAFFT Lucerne Pellets indeholder lucerne og melasse.

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 8,5 MJ/kg (*0,64 FE)
Råprotein 15 %
Fordøjeligt råprotein 105 g/kg
Fibre/plantefibre 27 %
Råolie og råfedt 3 %

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 8,5 MJ/kg (*0,64 FE)
Råprotein 15 %
Fordøjeligt råprotein 105 g/kg
Fibre/plantefibre 27 %
Råolie og råfedt 3 %

Analytiske bestanddele:

DK
Omsættelig energi (ME) 8,5 MJ/kg (*0,64 FE)
Råprotein 15 %
Fordøjeligt råprotein 105 g/kg
Fibre/plantefibre 27 %
Råolie og råfedt 3 %

KRAFFT Lucerne Chopped er et varmlufttørret grovfoder baseret på  
hakket lucerne. Anvendes i kombination med hø, wrap og græsning 
– og kan sammen med foderhalm også gives som eneste grovfoder. 
Har et højt indhold af fibre og en høj proteinkvalitet, samt har en  
balanceret sammensætning af andre vigtige næringsstoffer.  
Højt fiberindhold fremmer en sund tyktarmsfunktion. 

En retningsgivende mængde er ca. 0,5-4 kg pr. hest pr. dag. Sørg for,  
at hesten får i alt mindst 1,5 kg tørstof grovfoder pr. 100 kg hest. 

Sammensætning: KRAFFT Lucerne Chopped indeholder lucerne og melasse. 
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MINERALER

Hest: Robiniha
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KRAFFT  –  M INERALERKRAFFT  –  M INERALER

MINER ORIGINAL MINER SUMMER

MINER EXTRA MINER BALANCE P

PELLETS PELLETS

PELLETS PELLETS

Læs mere om mineraler på side 20.

Et velafbalanceret mineraltilskud til præstationsheste, hvor mineral-
indholdet i den øvrige grov- og kraftfodermængde ikke er tilstrækkelig. 
Den passende mængde bør baseres på mineralværdien i grov- og 
kraftfoderet og hestens arbejde, vækst og drægtighed/diegivning. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en pony er  
ca. 90-120 g/pr. dag, for heste i normalt arbejde ca. 120 g/pr. dag,  
og for heste i hårdt arbejde ca. 120-180 g/pr. dag. 1 dl vejer ca. 80 g. 
Giv 1-1,5 kg tørstof grovfoder/pr. 100 kg hest og dag som basis.  
Foder altid med grovfoder inden kraftfoder. 

Fås som 20 kg sæk og 8 kg spand.

Et velafbalanceret mineraltilskud til heste i normalt arbejde, hvis ikke 
mineralindholdet i den øvrige grov- og kraftfodermængde er tilstrækkelig. 
Den passende mængde bør baseres på mineralværdien i grov- og  
kraftfoderet og hestens arbejde, vækst og drægtighed/diegivning. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest  
i hvile og let arbejde er ca. 90-120 g/pr. dag, og ved normalt arbejde 
ca. 120-180 g/pr. dag. For drægtige hopper er den retningsgivende 
mængde ca. 150 g/pr. dag og for diegivende hopper ca. 200 g/pr. 
dag. 1 dl vejer ca. 80 g. Giv 1-1,5 kg tørstof grovfoder/pr. 100 kg  
hest og dag som basis. Foder altid med grovfoder inden kraftfoder. 

Fås i 5 mm pelleteret form, samt i granuleret form i 25 kg sæk. 
Fås som 20 kg sæk og 8 kg spand.

Analytiske bestanddele:

DK
Kalcium 8%
Fosfor 4%
Kalcium/fosfor andel 2,0
Magnesium 6%
Natrium 5%
Råaske 4%

Analytiske bestanddele Piller: Analytiske bestanddele Granulat:

DK
Kalcium 12%
Fosfor 3 %
Kalcium/fosfor andel 4,0
Magnesium 6 %
Natrium 5 %
Råaske 4 %

DK
Kalcium 16 %
Fosfor 4 %
Kalcium/fosfor andel 4,0
Magnesium 6 %
Natrium 10%
Råaske 4 %

Analytiske bestanddele:

DK
Kalcium 11 %
Fosfor 1,7 %
Kalcium/fosfor andel 6,5
Magnesium 6 %
Natrium 5 %
Råaske 4 %

Analytiske bestanddele:

DK
Kalcium 5,5 %
Fosfor 6,5 %
Kalcium/fosfor andel 0,8
Magnesium 6 %
Natrium 5 %
Råaske 4 %

Et pelleteret mineraltilskud for at genoperette mineralbalancen ved 
kalciumrig grovfodermængde. Den passende mængde bør baseres  
på mineralværdien i grov- og kraftfoderet og hestens arbejde,  
vækst og drægtighed/diegivning. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en hest er ca.  
60-120 g/pr. dag, for heste i let arbejde ca. 120 g/pr. dag, og for 
heste i normalt arbejde ca. 120-180 g/pr. dag. 1 dl vejer ca. 80 g.  
Giv 1-1,5 kg tørstof grovfoder/pr. 100 kg hest og dag som basis.  
Foder altid med grovfoder inden kraftfoder. 

Fås som 20 kg sæk og 8 kg spand.

Et velafbalanceret mineraltilskud til heste der græsser, eller til heste 
som mest spiser grovfoder, hvis ikke mineralindholdet i den øvrige  
grov- og kraftfodermængde er tilstrækkelig. Den passende mængde 
bør baseres på mineralværdien i grov- og kraftfoderet og hestens  
arbejde, vækst og drægtighed/diegivning. 

Fodringsanvisninger: En retningsgivende mængde for en voksen hest  
i hvile og let arbejde er ca. 60-120 g/pr. dag, og ved normalt arbejde 
ca. 120-180 g/pr. dag. For drægtige hopper er den retningsgivende 
mængde ca. 180 g/pr. dag og for diegivende hopper ca. 240 g/pr. 
dag. 1 dl vejer ca. 80 g. Giv 1-1,5 kg tørstof grovfoder/pr. 100 kg  
hest og dag som basis. Foder altid med grovfoder inden kraftfoder. 

Fås som 20 kg sæk og 8 kg spand.
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TILSKUD

Hest: Adriana
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STRESS RELIEF 
Et velsammensat tilskud med tryptofan,  
magnesium, B-vitaminer og aminosyrer,  
som kan balancere hestens temperament 
i stressede situationer. Det er lettere af få 
succes med en stærk psyke. 

AKTIVE INGREDIENSER: Magnesium 130.000 mg/kg,  

tryptofan 57.000 mg/kg, fodergær og vitaminer. 

DOSERING: Heste 30-50 g/dag, ponyer 15-25 g/dag

EMBALLAGE: 700 g

JOINT SUPPORT 
Et unikt tilskud med fire komponenter,  
som er vigtige for at opretholde leddenes  
bevægelighed. Kan gives til alle heste,  
men egner sig specielt til heste i hård fysisk 
træning og til ældre heste. Tilfører MSM, 
glukosamin, chondroitinsulfat og hyaluronsyre. 

AKTIVE INGREDIENSER: MSM 500.000 mg/kg, glukos-  

amin 34.000 mg/kg, kondroitinsulfat 27.000 mg/kg, 

hyaluronsyre 1.733 mg/kg og vitaminer.

DOSERING: Heste 30 g /dag, ponyer 15 g/dag

EMBALLAGE: 700 g

HOOF SUPPORT 
Balanceret sammensætning af vigtige stoffer, 
der bidrager til bedre hovkvalitet, øger hovtil-
væksten og modvirker hovsprækker. Tilfører 
biotin, methionin og zink. 

AKTIVE INGREDIENSER: Metionin 250.000 mg/kg, 

zink 27.000 mg/kg og biotin 1.000 mg/kg.

DOSERING: 20 g/dag

EMBALLAGE: 700 g

ELECTROLYTES PRO 
Erstatter tab af flere vigtige elektrolytter  
i forbindelse med f.eks. fugtig afføring og  
kraftig svedproduktion. Forkorter tiden for  
restituering mellem gentagne anstrengelser,  
og gør hesten mere tilbøjelig til at drikke 
vand. Anvendes når salt ikke er tilstrækkeligt. 
Koncentrerede elektrolytter.

AKTIVE INGREDIENSER: Klorid 29 %, kalium 15%, 

natrium 10 %, kalcium 5 %, magnesium 2,5 % og 

vitaminer.

DOSERING: 40 g/dag

EMBALLAGE: 1200 g

GASTRO SUPPORT
Vores bestseller, der sikrer en sund 
tyktarmsfunktion (hed tidligere MagTarm). 
En unik sammensætning af B-vitaminer,  
gærorganismer samt stoffer, der modvirker 
forsuring. Anvendes både forebyggende og ved 
problemer f.eks. i stresssituationer som 
miljøskift, transporter, foderskift, og når 
hestene skal på græs. 

AKTIVE INGREDIENSER: Gærsvampekultur (død)  

40 %, bentonitler 38 %, B2-vitamin 204 mg/kg  

og vitaminer.

DOSERING: Føl og åringer 10-20 g/dag,  

voksne heste 40 g/dag

EMBALLAGE: 500 g og 3 kg

COPPER IRON
Tilskud af kobber og jern i organisk bundet 
form, hvilket letter optagelsen. Kobber og 
jern er vigtige sporstoffer ved opbygningen 
af blandt andet bindevæv, knoglevæv og 
røde blodlegemer. Mangel kan blandt andet 
medføre nedsat præstationsevne. 

AKTIVE INGREDIENSER: Kobberchelat 8 mg/g  

og jernprotein 3,3 mg/g.

DOSERING: 15 g/dag i 1-2 måneder.

EMBALLAGE: 700 g

MAGNESIUM
Mangel på magnesium kan påvirke 
muskelfunktionen og hestens mentale 
balance. Dette tilskud forebygger og 
afhjælper magnesiummangel. Anvendes 
ved lavt magnesiumindhold i grovfoderet, 
ved hård træning og ved konstateret mangel 
(via blodprøve). 

AKTIVE INGREDIENSER: Magnesiumoxid 100 %.

DOSERING: 5 g/dag

EMBALLAGE: 130 g

TILSKUDSGUIDEN
HVILKE BEHOV HAR DIN HEST OG HVILKE 
KRAFFT-TILSKUD LØSER PROBLEMET?

BIOTIN 
Pillertilskud, der anvendes ved behov  
for ekstra biotin. Skaber forudsætninger  
for god hovkvalitet. Mangel på biotin kan  
give hovproblemer.   

AKTIVE INGREDIENSER: Biotin 417 mg/kg.

DOSERING: 60 g/dag

EMBALLAGE: 3 kg

KRAFFT  –  T I LSKUDKRAFFT  –  T I LSKUD

HUD OG PELS

GENVINDING ENERGI LED MINERALTILSKUD VITAMINER

MAVE OG TARM STRESS OG NERVER HOVE MUSKLER
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VITAMIN MULTI
Alsidigt tilskud i koncentreret form,  
fremmer hestens almenbefindende og  
præstationsevne. Velegnet til drægtige  
hopper eller før bedækning. Anvendes  
også ved stress som transporter og  
foderskift etc. Tilfører vitamin A, B, C,  
D3, E og K3. 

ANBEFALET DAGLIG DOSIS: 

Flydende 20-30 ml/dag, pelleteret 60 g/dag.

EMBALLAGE: 1 liter, 4 kg og 10 kg

B-VITAMIN
Fremmer pelssætningen samt hestens  
tyktarms- og muskelfunktion. Anvendes  
ved appetitløshed, ved pelstab/ 
pelssætning, samt ved stress f.eks.  
ved transporter, foderskift osv.  
Tilfører vitamin B1, B2, B6, B12 og biotin. 

ANBEFALET DAGLIG DOSIS: 

Flydende 20 ml/dag, pelleteret 60 g/dag.

EMBALLAGE: 1 liter, 5 liter, 3 kg og 10 kg

E-VITAMIN
Vitamin E er vigtig for muskelfunktionen  
hos f.eks. hårdt arbejdende heste og  
føl. Også drægtige hopper kan have 
brug for tilskud for fostrets vævstilvækst.  
Højkoncentreret, ren E-vitamin, uden  
tilsætning af selen. 

ANBEFALET DAGLIG DOSIS: 

HÅRDTARBEJDENDE HESTE:

Flydende 10-15 ml/dag, pelleteret 60 g/dag.

NORMALT ARBEJDENDE HESTE SAMT FØL:

Flydende 5-10 ml/dag, pelleteret 30 g/dag.

EMBALLAGE: 1 liter, 4 kg og 10 kg
SALTSLIKSTEN
Sliksten af rent kogsalt. 
Holder fødevarekvaliteten.
EMBALLAGE: 2 kg

SALT
Granuleret salt i fødevarekvalitet. Blandes i 
foderet, f.eks. KRAFFT Mash Sensitive eller 
opløses i lunt vand til køkkensaltopløsning. 
EMBALLAGE: 10 kg sæk

OLIE
Rapsolie tilfører koncentreret energi i skånsom  
form, f.eks. til heste med muskelproblemer  
eller varme heste, heste der har svært  
ved at holde huld. Olien er rig på nyttige  
fedtsyrer, der kan bidrage til blank pels,  
og et øget velbefindende.

ANBEFALET DAGLIG DOSIS: 

1-3 dl/dag, maks. 1 dl pr. fodring.

EMBALLAGE: 1,8 liter, 10 liter og 25 liter

D 
Omsættelig energi (ME) MJ 40 MJ/liter

LINSEED OIL 
Hørfrøolie tilfører koncentreret energi  
i skånsom form, f.eks. til heste med  
muskelproblemer eller heste, der har svært 
ved at holde huld. Rig på nyttige fedtsyrer,  
der kan bidrage til blank pels, og et  
øget velbefindende. 

ANBEFALET DAGLIG DOSIS: 

1-3 dl/dag, maks. 1 dl pr. fodring.

EMBALLAGE: 1 liter

DK
Omsættelig energi (ME) MJ 33 MJ/liter

Mont Ormel, vinder Juddmonte Grand Prix de Paris 2016. Foto: Quentin Bertrand

Jan Brink og Okeanos 1097. Foto: K Pålsson

Björn Goop og Timoko, Elitloppet 2017.
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ANALYSEGARANTI

Sammenlign alle vores produkter på vores hjemmeside.

Performance Low 
Starch Muesli

Performance 
Low Starch

Performance 
MaxBalance

Performance Performance 
Energy

Groov 
Original

Groov 
Sensitive

Groov 
Protein

Groov Extra 
Protein

High Protein 
Muesli

Sensitive 
Muesli

High Energy 
Muesli

Sport 
Original

Plus 
Energy

Plus 
Protein

Senior 
Sensitive

Muscle Up Sensitive 
Mash

Foal Leisure 
Pellets

Per kg foder

Tørstof % 88 88 87 88 87 88 88 88 88 86 86 86 87 88 88 88 88 88 89 88

Fordøjelig energi (DE) MJ 12,8 11,6 12,2 11,6 14 10,5 11,6 11,6 11,6 12,8 12 14 14 12,8 12,2 12,8 14 12,4 11,6 11,6

Omsættelig energi (ME) MJ 11 10 10,5 10 12 9 10 10 10 11 10.3  12 12 11 10,5 11 12 11 10 10

Råprotein % 17 15 10 12,5 11 11 13 13,5 17 17 10 14 11 11,5 25 14 40 13 16 10

Fordøjeligt råprotein g 130 115 75 100 80 90 105 115 140 135 80 105 80 90 210 110 340 100 135 75

Fordøjeligt råprotein/energi (ME) g/MJ 11,8 11,5 7,1 10 6,7 10 10,5 11,5 14 12,3 7,8 8,8 6,7 8,2 20 10 28,3 9 13,5 7,5

Lysin g 8 7,5 4 6,5 5,5 5,5 7 7 10 9 4 7 5,5 5 15 7,5 30 5 9 4,5

Plantefibre % 20 23 13 16 11 18 15 16 16 10 12 11 11 13 11 13 10 8 15 13

Råolie og råfedt % 8 6 4 5 6 4 5 5 4 5 3 9 6 5 4,5 7 4 7 4,5 3,5

Stivelse % 6 4 27 19 24 16 20 17 16 30 35 30 24 15 9 18 9 23 16 20

Sukker % 5 4 4 5 6 5 5 5 5 3 3 3 6 6 7 5 5 6 5 6

Råaske % 7 8 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 12 13 7,5 5 6 10 6

Kalcium % 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,7 1,5 2 1 0,4 0,7 1,5 0,8

Fosfor % 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,6 0,4 0,8 0,7 0,5

Magnesium % 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4

Natrium % 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,9 0,4 0,07 0,4 0,4 0,4

Kalium % 0,9 1,5 0,7 0,9 0,8 1 1 1 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,4 1 1,1 0,9 1 0,9

FE (*0,92 FE) (*0,85 FE) (*0,88 FE) (*0,85 FE) (*1FE) (*0,75 FE) (*0,85 FE) (*0,85 FE) (*0,85FE) (*0,92 FE) (*0,87 FE) (*1FE) (*1FE) (*0,92 FE) (*0,88 FE) (* 0,92 FE) (* 1 FE) (*0,92 FE) (* 0,85 FE) (* 0,85 FE)

 Vitamin A, 3a672a IE 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 30 000 12 000 - 10 000 14 000 10 000

 Vitamin D3, E671 IE 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 1 200 - 1000 1 400 1 000

 Vitamin E mg 600 600 400 400 400 400 520 400 400 400 400 400 400 1200 1200 480 - 400 560 400

 Vitamin C, E300 mg 75 75 50 50 50 50 65 50 50 50 50 50 50 150 150 60 - 50 70 50

 Vitamin K3 mg 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,12 - 0,1 0,14 0,1

 Vitamin B1 (nitrat) mg 15 15 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 30 30 12 - 10 14 10

 Vitamin B2 (riboflavin) mg 15 15 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 30 30 12 - 10 14 10

 Vitamin B6 
(pyrodoxinhydrochlorid) mg

3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 6 6 2,4 - 2 2,8 2

 Vitamin B12 mg 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,12 - 0,1 0,14 0,1

 Pantotensyre mg 7,5 7,5 5 5 5 5 6,5 5 5 5 5 5 5 15 15 6 - 5 7 5

 Niacin mg 15 15 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 30 30 12 - 10 14 10

 Folinsyre mg 3 3 2 2 2 2 2,6 2 2 2 2 2 2 6 6 2,4 - 2 2,8 2

 Biotin mg 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,12 - 0,1 0,14 0,1

 Jern E1 (sulfat) mg 95 95 63 63 63 63 83 63 63 62 62 62 63 191 191 76 - 63 89 63

 Jod, 3b202 (calciumjodat) mg 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,36 0,36 0,15 - 0.12 0,17 0,12

 Kobolt, 3b302 (karbonat) mg 0,45 0,45 0,3 0,3 0,3 0,3 0,39 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,9 0,9 0,36 - 0,3 0,42 0,3

 Koppar, E4 (kelat med  
 aminosyror) mg

30 30 20 20 20 20 26 20 20 20 20 20 20 60 60 24 - 20 28 20

 Koppar, E4 (sulfat) mg 23 23 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 45 45 18 - 15 22 15

 Mangan, E5 (oxid) mg 75 75 50 50 50 50 65 50 50 50 50 50 50 150 150 60 - 50 70 50

 Zink, E6 (oxid) mg 90 90 60 100 60 60 78 60 60 100 100 100 60 180 180 72 - 60 84 60

 Selen, 3b8.11 (selengær) mg 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,26 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,24 - 0,2 0,28 0,2

 Selen E8 (natriumselenit) mg 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,26 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,24 - 0,2 0,28 0,2

 Beregnet klimaværdi (CO2 ekv.) - 295 375 312 418 260  270 290 280 - - - 420 388 456 301 358 - 330 337

Volumenvægt (ca.) kg/l 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0.5 0,7 0,6

KRAFFT  –  ANALYSEGARANT IKRAFFT  –  ANALYSEGARANT I
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ANALYSEGARANTI LUCERNE

ANALYSEGARANTI  
MINERALER OG VITAMINER

Per kg foder Original Extra Summer Balanced P B E Multi
Granulat Piller Piller Piller Piller Piller Flydende Piller Flydende Piller Flydende

Kalcium (%) 16 12 11 8 5,5 - - - - - -
Fosfor (%) 4 3 1,7 4 6,5 - - - - - -
Magnesium (%) 6 6 6 6 6 - - - - - -
Natrium (%) 10 5 5 5 5 - - - - - -
Kobber (tilsat) (mg) 900 900 1200 1200 900 - - - - - -
Selen (tilsat) (mg) 15 15 15 15 15 - - - - - -
Ca/P andel 4 4 6,5 2 0,8
Vitamin A (IE) 100 000 100 000 200 000 - 100 000 - - - - 750 000 1800
Vitamin D3 (IE) 10 000 10 000 10 000 - 10 000 - - - - 66 667 160
Vitamin E (mg) 5 000 5 000 15 000 - 5 000 - - 12 500 75 9600 23
Vitamin C (mg) - - - - - - - - - 5800 14
Vitamin K3 (mg) - - - - - - - - - 420 1

Vitamin B1 (mg) - - 250 - - 1000 3 - - 292 0,7
Vitamin B2 (mg) - - 250 - - 667 - - - 458 1,1
Vitamin B6 (mg) - - 50 - - 333 1 - - 458 1,1
Vitamin B12 (mg) - - 2,5 - - 17 0,05 - - 2,5 0,006
Pantotensyre (mg) - - 125 - - - - - - 1125 2,7
Niacin (mg) - - 250 - - - - - - 3000 7,2
Folinsyre (mg) - - 70 - - - - - - 75 0,18
Biotin (mg) - - 2 - - 42 - - - 25 0,06
Kolin (mg) - - - - - - - - - 13 333 32
Jod (mg) 3 3 3 3 10 - - - - - -
Jern (mg) 600 600 600 600 600 - - - - - -
Kobolt (mg) 10 10 10 10 10 - - - - - -
Mangan (mg) 1000 1000 1000 1000 1000 - - - - - -
Zink (mg) 2500 2500 2500 2500 2500 - - - - - -

Mineralfoder pr. kg, vitaminer pr. kg og ml

68

Lucerne chopped Lucerne pellets Lucerne pure pellets
Pr. kg foder
Tørstof % 88 88 88
Omsættelig energi (ME) MJ/kg 8,5 8,5 8,5
Råprotein % 15 15 15
Fordøjeligt råprotein g/kg 105 105 105
Fordøjeligt råprotein/energi (ME) g/MJ 12,4 12,4 12,4
Lysin g/kg 4 4 4
Plantefibre % 27 27 27
Råolie og råfedt % 3 3 3
Sukker % 11 6 3
Kalcium % 1,3 1,3 1,3
Fosfor % 0,3 0,2 0,2
Magnesium % 0,2 0,2 0,2

KRAFFT  –  ANALYSEGARANT I

Tinne Vilhelmson Silfvén på hesten Benetton Dream FRH 1301. Foto: Jan Silfvén

Kristian Würtz Green på hesten Don Diablo. Foto: ridehesten.com

Louise Svensson Jähde på hesten Waikiki. 
Foto: Martin Foerster. 
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FIND NÆRMESTE BUTIK PÅ KRAFFT.NU
Vi har forhandlere over hele Danmark.

FØLG OS GERNE PÅ FB, INSTAGRAM OG YOUTUBE
Facebook/KRAFFT DK • Instagram.com/teamkrafft • Youtube.com/krafft

IN
DI

VID
UEL FODERRÅDGIVNING

DK: 80 25 33 63


