Spire Hestebeite – spesialfrøblanding
Når det gjelder fôring av hest fins det flere myter og overtro enn for alle andre dyreslag til
sammen. Kanskje fordi svært mange moderne hesteeiere ikke har noe forhold til ernæring av
husdyr, langt mindre til ernæring av hest.
Spire Hestebeite er en spesialfrøblanding komponert med tanke på hestens behov. Den er
satt sammen av varierte gressarter og urter og skal gi fôr med relativt lavt innhold av sukker
(fruktan). Vi har i blandingen brukt norske sorter av timotei, engrapp, rødsvingel, hundegras
og luserne. Dette er sorter med god overvintringsevne, som tåler tråkk og beiting bra. Urter
er tatt med som ”krydder”. De bidrar med god smakelighet og mineralsammensetning som
utfyller graset.
Spire Hestebeite kan såes i reinbestand eller som gjenlegg i vårkorn der det passer.
Såmengden er 3-4kg per dekar. Ved anlegg av hestebeite bør en bruke gode arealer som
passer for fôrproduksjon, som er drenerte, har lavt nivå av flerårig ugras: høymole, tistel etc.
Som for beite til andre dyrearter bør det kalkes, gjødsles og tilrettelegges for god grasvekst.
Hesten er ikke noe mindreverdig dyr som det ikke er så nøye med. Et stort nok, godt stelt
beite er kanskje den rimeligste måten å tilføre hobbyhesten mesteparten av næringen den
trenger i sommerhalvåret. En annen sak er hester som går i trening, de trenger tilskudd av
energirikt fôr.
Hvor stort beite trengs? Dersom beitet skal tilføre hesten mesteparten av næringsbehovet
kan det være snakk om 6-8 dekar – godt beite. Best bruk og utnyttelse av beitet til fôring får
en ved skifte- eller stripebeiting med intensiv beiting på små delarealer av beitet om gangen.
Men dette går lett på bekostning av beitets funksjon som et fritt, naturlig og romslig areal
for hestens lek og mosjon.
Et godt hestebeite kan vare i flere sesonger dersom det stelles riktig. Tilfør gjødsel og kalk på
våren/forsommeren – og puss beitet i vekstsesongen for å holde flerårig ugras nede. Det er
også viktig å avslutte beitinga tidsnok på høsten så vekstene rekker å samle opplagsnæring.
Da overvintrer de bedre. Gjødsling av beitet bør skje på grunnlag av jordanalyser – men som
et generelt forslag kan det årlig gis 18-20 kg nitrogen per dekar i form av en NPK gjødsel –
f.eks. 22-3-10, fordelt på 2-3 gjødslinger (40%+40%+20%).
Når hesten skal ta beitet i bruk på forsommeren er det viktig med gradvis tilvenning. Mange
hester kan være vare for endringer i fôret. Bakteriefloraen i tarmsystemet trenger tid på
tilvenning. Ved en såpass stort forandring som fra inneforing med høy/ensilasje til friskt gras,
bør dette foregå gradvis over 7-14 dager. Reduser ‘inneforet’ (høy, ensilasje etc.) med 10%
per dag og øk andelen fra beite tilsvarende, til beiting på heltid. Da får hestens
fordøyelsessystem tid til å tilpasse seg friskt, grønt, smakelig gras.

