
Føll  

Müslifôr med melkeproteiner,  
spesialtilpasset til føll



FÔRING I TIDEN RUNDT AVVENNING
De fleste føll blir avvendt fra moren når 
de er rundt 6 måneder gamle, og da er 
det er viktig at de har lært seg til å spise 
mye grovfôr og kraftfôr. Et føll med for-
ventet voksenvekt 500 kg vokser rundt 
700 gram om dagen når det er  
6 måneder gammelt, og det trengs store 
energimengder til å gi god vekst. 

Champion Føll er spesialtilpasset til 
behovene føllet har i tiden rundt  
avvenning (5-6 måneder) og fram til 
det er ca. 12 måneder gammelt. Det er 
tilsatt melkepulver, som gir føllet tilgang 
til melkeprotein. Champion Føll har 
høyere innhold av protein, kalsium og 
fosfor enn de andre Championfôrene, 
og er et velsmakende fôr føllene lett 
lærer seg å like.

Føll

Forslag til fôrplan for føll
Forventet 
voksenvekt

Hest Grovfôr
Champion 

Føll

350 kg

Før avvenning (5 mnd. 140 kg) Fri tilgang (4 kg høy) 1,1 kg

Etter avvenning (6 mnd. 160 kg) Fri tilgang (4,5 kg høy) 1,0 kg

Åring (12 mnd. 240 kg) Fri tilgang (5,5 kg høy) 1,0 kg

500 kg

Før avvenning (5 mnd. 200 kg) Fri tilgang (5,5 kg høy) 1,6 kg

Etter avvenning (6 mnd. 230 kg) Fri tilgang (7 kg høy) 2,0 kg 

Åring (12 mnd. 340 kg) Fri tilgang (8 kg høy) 2,0 kg

Champion Føll dekker sammen med  grovfôrrasjonen hestens vitamin- og  mineralbehov ved 
bruk av 0,4-0,5 kg per 100 kg kroppsvekt daglig. Ved bruk av mindre mengder må  
Champion Multitilskudd benyttes for å dekke vitamin- og mineralbehovet. 
Ved høyt energibehov kan det gis inntil 1,1 kg Champion Føll per 100 kg kroppsvekt daglig.

Det anbefales at unghester får fri tilgang til grovfôr. Det kan være en utfordring å vite 
hvor mye grovfôr en unghest faktisk spiser. Det er her gjort beregninger ut fra et antatt 
grovfôropptak på 2-2,5 kg TS per 100 kg kroppsvekt med et H2 høy med 65 g fordøyelig 
råprotein per kg tørrstoff.

Et nyfødt føll veier ca. 50 kilo, og legger på seg rundt en kg daglig i 
tiden etter fødsel. Hoppemelken inneholder alt føllet trenger de første 
ukene. Mange føll begynner å tygge på grovfôr og morens kraftfôr 
når de er noen få uker gamle, men det tar lang tid før fordøyelses-
systemet er utviklet til å utnytte alle næringsstoffene i fast føde.



Legg et godt grunnlag med riktig fôring!

AVVENNING AV FØLL
Føll avvennes vanligvis ved 5-6  
måneders alder. Avvenningen er en 
kritisk periode for et føll. Føllet tas fra 
moren, noe som er en stressbelastning 
i seg selv. Hoppas melk inneholder 
antistoffer som gir føllet beskyttelse 
mot enkelte infeksjoner. Etter avven-
ningen er det føllets eget immunforsvar 
som må klare denne jobben, til tross for 
at føllets egen immunitet enda ikke er 
fullt utviklet. Føllet er spesielt utsatt for 
infeksjoner rundt avvenning. Har føllet 
hatt en riktig vekstutvikling og er godt 
rustet ernæringsmessig ved avvenning, 
er sjansene større for at føllet kommer 
seg vel gjennom denne perioden. 

HVOR MYE SKAL FØLLET SPISE?
Ved avvenning anbefales det at føllet 
spiser 0,2-0,3 kg Champion Føll per  
100 kg forventet voksenvekt. Når føllet 
ikke lenger får melk fra moren bør 
mengdene kraftfôr trappes opp for å 
dekke føllets behov. Omkring en måned 
etter avvenning bør føllet få 0,3-0,4 kg 
Champion Føll per 100 kg forventet 
voksenvekt. Champion Føll er spesial-
tilpasset til denne perioden av hestens 
liv, men Champion Oppdrett kan også 
brukes. 
Tilpass fôringen etter føllets hold, og 
unngå overvekt. For rask tilvekst kan ha 
uheldige konsekvenser for føllets helse. 

HVILKET GROVFÔR?
I tiden rundt avvenning skal føllet også 
lære seg å spise større mengder grovfôr, 
og det er en fordel å tilby fri tilgang til 
tidlig slått grovfôr. Fôrskifte hos føll er 
ugunstig da det kan gi redusert tilvekst 
med påfølgende kompensasjonsvekst. 

Sørg for å ha grovfôr slik at det samme 
partiet rekker fram til ny beitesesong. 
Det anbefales at unghesten får et mer  
energi- og proteinrikt grovfôr enn  
voksne hester, gjerne H1-H2 kvalitet 
med minimum 65 g fordøyelig råprotein 
per kg tørrstoff. Ved bruk av grovfôr med 
lavere energi- eller proteininnhold vil det 
være behov for mer kraftfôr for å dekke 
hestens behov. I tillegg har unghesten 
et høyere mineralbehov enn hester som 
ikke lenger vokser i skjelettet, og et høyt 
mineralinnhold i grovfôret er positivt.

HØYT KRAV TIL KVALITET
Ikke alle typer proteiner er like lett 
fordøyelige for hesten, og unghesten 
trenger spesielt lett fordøyelige proteiner 
for å vokse godt. De første månedene 
etter avvenning er det fremdeles gun-
stig for føllet å få noe melkeproteiner, 
og det trenger tilstrekkelig tilførsel av 
aminosyren lysin. Begge deler er tilsatt 
i Champion Føll, siden korn og grovfôr 
naturlig har for lavt lysininnhold. 

GODT GRUNNNLAG FOR GOD HELSE
Forskningsresultater har vist at det ikke 
er nok at hesten får tilstrekkelig kalsium i 
fôret, forholdet mellom kalsium og fosfor 
må også være riktig, og det samme 
gjelder forholdet mellom andre mineraler. 
Unghester som får for lite av enkelt-
mineraler er vist i forsøk å ha større 
sannsynlighet for å få vekstforstyrrelser 
som løse biter i leddene (OCD). Mineral-
innholdet i Champion Føll og Champion 
Oppdrett er nøye gjennomarbeidet for å 
sikre at unghesten får riktige mengder av 
alle mineralene når hesten får godt norsk 
grovfôr ved siden av. 

Husk: En liter Champion Føll veier ca 0,7 kilo



FøllBeregnet innhold:
Råprotein  18,5 %
Trevler     4,5 %
Råfett     4,6 %
Råaske  12,0 %
Stivelse 25,0 %
Kalsium    2,5 %
Fosfor       1,0 %
Magnesium    2,1 %
Natrium    3,5 %

Sammensetning:
Ekstrahert soya 
Mikronisert bygg
Mikornisert mais
Roesnitter
Melasse
Kalksteinsmel
Monokalsiumfosfat
Soyaolje
Druesukker
Skummetmelkpulver
Potetprotein
Alphasoy premium
Vitamin- og mineralpremix 
Salt
Crina Hest
Lysin

Spesialfôr til føll
 

Du får det i alle våre 
Felleskjøpetbutikker!

www.felleskjopet.no

Du kan lese mer fôring av 
unghest og Champion- 
produktene i vår brosjyre:

 http://tiny.cc/brosjyre


