
DIAMANT
Høyt fiber- og lavt stivelsesinnhold

Inneholder alt hesten synes smaker godt, 
og egner seg til hester som har høye krav 
til smakelighet, eller hester som trenger 
små kraftfôrrasjoner med lite stivelse.



                    Eksempel på fôrplan til voksne hester beregnet med 1,5 kg tørrstoff (TS) fra høy (H3) per 100 kg kroppsvekt1

Eksempel på bruk av omregningsfaktor:
I eksempelfôrplanen over skal en hest på 350 kg i 
lett trening ha 6,0 kg høy, 0,9 kg Champion Diamant 
og 0,4 kg x F av et annet fôr. Velger du å legge til 
Champion Linomega med omregningsfaktor 0,8 skal 
hesten da ha: 
0,4 kg x 0,8 = ca. 0,3 kg Champion Linomega daglig.  
  
Velger du i stedet å legge til mer høy må du gi: 
0,4 kg x 2,2 = ca. 0,9 kg høy daglig, slik at hesten totalt 
får ca. 7 kg høy daglig.

FÔR TIL KOMBINASJON MED  
CHAMPION DIAMANT FAKTOR (F)

Høy (H3)  2,2

Champion Lusernepellets og Graspellets  1,8

Champion Spenst, Betfiber og bygg  1,0

Champion Luserne Omega-3 og havre  1,3

Champion Mikronisert Mais  0,9

Champion Vital og Linomega  0,8

Champion Soyaolje med E-vitamin  0,3

GOD APPETITT 
Champion Diamant har meget lavt innhold av 
stivelse, og et høyt fiber- og fettinnhold. Fôret 
har moderat energiinnhold, og kan gjerne brukes 
som et smakfullt tilskudd til annet kraftfôr, eller 
som eneste kraftfôr til hester i lett trening. 

Champion Diamant har et høyere vitamin- og 
mineralinnhold enn de fleste andre Championfôr. 
Derfor trengs mindre mengder av dette fôret for 
å dekke alle hestens vitamin- og mineralbehov.

KAN BRUKES SAMMEN MED ANDRE FÔR 
Hester i full trening vil ofte ha behov for mer 
energirikt fôr for å dekke sitt energibehov. 
Champion Diamant kan i slike tilfeller kombi- 
neres med alle kraftfôr som ikke er tilsatt  
vitaminer og mineraler.
 
Kraftfôrmengdene må tilpasses hestens hold 
og aktivitetsnivå, og eksempelfôrplanene kan 
med hjelp av omregningstabellen under tilpasses 
mange forskjellige fôrtyper.

Champion Diamant inneholder hele 30 % luserne, noe som sikrer et 
høyt fiberinnhold. 15 % eple gjør fôret fristende for hesten, og er en god 
kilde til pektin, som stabiliserer hestens fordøyelse.

Mye fiber og lite stivelse

VEKT 
(KG)

AKTIVITET
GROVFÔR 

(KG HØY)
DIAMANT 

(KG)
ANNET FÔR 
(SE TABELL)

MULTITILSKUDD
PELLETS/PULVER

200

Vedlikehold 3,5 0,5    - -

Lett trening 3,5 0,5 0,5 kg x F -

Moderat trening 3,5 0,6 1,0 kg x F -

350

Vedlikehold 6,0 0,4 - 50/30 gram

Lett trening 6,0 0,9 0,4 kg x F -

Moderat trening 6,0 1,0 1,2 kg x F -

500

Vedlikehold 8,5 0,2 - 100/60 gram

Lett trening 8,5 1,3 - -

Moderat trening 8,5 1,5 1,0 kg x F -

1
 Dette er minimumsmengde  

grovfôr, gi gjerne mer.

1 liter Champion Diamant  
veier ca. 0,45 kg



HESTER PÅ “FRI TILGANG” TIL GROVFÔR
Mange hester som får “fri tilgang” til grovfôr får 
dekket hele sitt energibehov fra grovfôret, noen 
også mer enn de trenger. Det er likevel sjeldent 
at hestens vitamin- og mineralbehov dekkes 
av grovfôret. Mange ønsker også litt kraftfôr i 
rasjonen for at hesten skal få ekstra energi under 
trening. 
Champion Diamant dekker hestens vitamin- og 
mineralbehov ved fôring med kun 0,25-0,35 kg 
per 100 kg kroppsvekt. Fôret har også et spesielt 
lavt stivelsesinnhold (4 %), noe som er gunstig for 
hester med fordøyelsesrelaterte sykdommer som 
forfangenhet, magesår og krysslammelse.

MULIG Å FÔRE KUN EN GANG DAGLIG
Siden Champion Diamant hovedsaklig er fiber-
basert, tåler hesten i mange tilfeller å få hele 
dagsrasjonen i samme måltid. Etter at hesten er 
tilvendt fôret kan inntil 0,35 kg per 100 kg  
kroppsvekt fôres i ett måltid. For mange er det 
praktisk å kun tildele kraftfôr når man likevel er i 
stallen for å trene hesten.

FOR MYE SYRE I MAGESEKKEN
Magesår hos hest skyldes en etseskade på  
mageslimhinnen. Kjertler i hestens magesekk 
produserer syre hele tiden, og dersom  
magesekken blir stående tom over noe tid vil 
syren kunne danne sår. Hestens spytt inneholder 
bikarbonat som bufrer mageinnholdet slik at  
faren for magesår reduseres. 

FOREBYGGING AV MAGESÅR
Mange små måltider og mye grovfôr i rasjonen 
er viktige tiltak for å unngå etseskader. Det er 
også viktig å redusere alt stress for hesten, også 
stressende etesituasjoner. På grunn av sitt høye 
fiberinnhold egner Champion Diamant seg  
spesielt godt til hester med magesår. Lang 
tyggetid gir større spyttproduksjon, og dermed 
høyere pH i magesekken, samtidig som det lave 
stivelsesinnholdet ikke gir ytterligere pH-senkning. 
Champion Diamant kan også blandes i annet 
kraftfôr for å øke volumet på kraftfôrmåltidet og 
dermed gi mer tygging av fôret. Mange hester 
med magesår har dårlig appetitt, men fristes til å 
spise ekstra når det blandes Champion Diamant 
inn i rasjonen. 

EPLE MED PEKTIN
Champion Diamant inneholder 15 % eple som gjør 
fôret fristende for hesten, samtidig som det er en 
god kilde til pektin.  
Pektin lager en beskyttende hinne på innsiden av 
hestens magesekk, og demper syrens virkning på 
slimhinnen. I tillegg er pektin kjent for sin evne 
til å stabilisere hestens fordøyelse, og reduserer 
problemer med diarè i stressituasjoner og ved 
fôrskifter.Et fristende müslifôr med alt hesten synes smaker godt.

Magesår er ikke uvanlig hos hester i trening. 
Studer har vist at opptil 80 % av hester i hard 
trening har magesår i varierende grad, men de 
fleste har få og overflatiske sår, og lite eller ingen 
tegn på smerter. 

Forebygging av  
magesår

Fôring med små 
kraftfôrmengder
Mange norske hesteeiere har ønske om å tilby 
hesten en stor mengde grovfôr og en rasjon 
lav på stivelse og sukker. På grunn av sitt 
høye innhold av vitaminer og mineraler egner 
Champion Diamant seg spesielt godt i en slik 
rasjon.



Du får det i alle våre 
Felleskjøpetbutikker!

Ingen av Championproduktene, hverken 
kraftfôr eller tilskuddsfôr, har karenstid for 

doping ift. NRYF og DNTs reglement. 

BEREGNET INNHOLD:

Råprotein 
Trevler 
Råfett
Stivelse
Aske 
Kalsium
Fosfor
Magnesium
Natrium

11,0 %
20,0 %
10,7 %
4,0 %
12,2 %
1,4 %
0,6 %
0,4 %
1,4 %

SAMMENSETNING:

Luserne (30 %)
Eplepulp (15 %)
Gressmel 
Betepulp 
Linfrø
Riskli
Soyaolje
Gulrotflak
Pressrest av solsikkefrø
Mikronisert mais
Salt 
Melasse
Premix  

Du kan lese mer om Champion Diamant og 
de andre Championproduktene i vår brosjyre:  
http://tiny.cc/brosjyre

Lavt Middels Høyt Veldig høyt

Energi

Protein

Fett

Fiber

Stivelse

Figuren er kun for å illustrere en grov inndeling av næringsstoffene. 
For eksakt næringsinnhold, se deklarasjon på sekken.

Felleskjøpet Agri  –  Tlf.: 72 50 50 50  –  www.felleskjopet.no/champion  
Felleskjøpet Rogaland Agder  –  Tlf.: 518 87 000  –  www.fkra.no/kraftfor/hest

Du kan trygt fôre med alle våre 
produkter helt fram til konkurransens start.

Champion Diamant dekker hestens vitamin- og mineralbehov ved 
bruk av 0,25 – 0,35 kg per 100 kg kroppsvekt daglig. Ved bruk av 
mindre må Champion Multitilskudd benyttes for å dekke vitamin- 
og mineralbehovet. Ved hard trening kan det gis inntil 0,8 kg 
Champion Diamant per 100 kg kroppsvekt daglig.


