
Diamant

Hele 30% luserne sikrer et  
høyt fiberinnhold, mens 15% eple  
gjør fôret fristende for hesten  
samtidig som det er en god kilde til 
pektin. Pektin er kjent for sin evne 
til å stabilisere hestens fordøyelse, 
og reduserer problemer med diarè i 
stressituasjoner og ved fôrskifter.

Müslifôr med mange eksklusive råvarer



Champion Diamant har meget lavt innhold 
av stivelse og et høyt fiber- og fettinnhold. 
Fôret har forholdsvis lavt 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 vita-
min- og mineralbehov hos hesten. Anbefalte 
mengder er vist i eksempelfôrplanen under.

Hester i full trening vil ofte ha behov for mer 
fôr for å dekke sitt energibehov. Champion  
Diamant kan i slike tilfeller kombineres med 
alle kraftfôr som ikke er tilsatt vitaminer og 
mineraler. Mengdene må tilpasses hestens 
hold og aktivitetsnivå, men eksempel- 
fôrplanene her kan med hjelp av omregnings- 
tabellen tilpasses mange forskjellige fôrtyper. 
På grunn av det høye vitamin- og mineral-
innholdet kan det maksimalt gis 0,8 kg 
Champion Diamant per 100 kg kroppsvekt 
daglig. 

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

Vekt Aktivitet Grovfôr Diamant
Annet fôr, 

se tabell

Multitilskudd

Pellets/pulver

200 kg Vedlikehold   3,5 kg høy 0,5 kg - -

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

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

350 kg Vedlikehold   6,0 kg høy 0,4 kg - 50/30 gram

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

Moderat trening   6,0 kg høy 0,9 kg 1,2 kg x F -

Hard trening   6,0 kg høy 1,2 kg 1,7 kg x F -

500 kg Vedlikehold   8,5 kg høy 0,2 kg - 100/60 gram

Lett trening   8,5 kg høy 1,3 kg - -

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

Hard trening   8,5 kg høy 1,7 kg 1,8 kg x F -

Hard trening   7,0 kg høy 2 1,7 kg 2,5 kg x F -

Type fôr Faktor (F)

Høy (H3) 2,2

Champion Lusernepellets 1,8

Champion Luserne Ω-3 og havre 1,3

Champion Spenst, Betfiber og bygg 1,0

Champion Mikronisert Mais 0,9

Champion Vital 0,8

Champion Vegetabilsk Olje 0,3

Eksempel på bruk av omregningsfaktor:  
En hest på 350 kg i moderat trening skal i følge tabellen ha 
0,9 kg Champion Diamant og 1,2 kg x F av et annet fôr.
  
Velger du å legge til Champion Vital med omregnings- 
faktor 0,9 skal hesten da ha 1,2 kg x 0,9 = 1,0 kg  
Champion Vital daglig.
Velger du i stedet å legge til Champion Lusernepellets 
må du gi 1,2 kg x 1,8= 2,2 kg Champion Lusernepellets 
daglig.

1 Dette er en minste-
mengde grovfôr, gi 
gjerne mer dersom 
hesten har appetitt 
til det.

2 Enkelte hester i hard 
trening har ikke appe-
titt til å spise optimale 
mengder grovfôr. 
Dette er et eksempel 
på fôrplan til en hest i 
hard trening som ikke 
klarer å spise de  
anbefalte 1,5 kg TS 
per 100 kg kropps-
vekt.
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      Husk:
Champion Diamant har 

lav egen
vekt,  

   og ve
ier kun 

0,45 kg per
 liter.



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

Fôring av hest med magesår
Magesår er et vanlig funn hos hester i 
trening. Opp mot 80% av løpshester har 
magesår i varierende grad, men de aller 
fleste har få og overflatiske sår, og lite eller 
ingen symptomer på smerter. Symptomer 
på magesår kan være nedsatt prestasjon, 
redusert appetitt, vekttap, tørr og glansløs 
pels, diaré, kolikksymptomer, krybbebiting, 
sikling og skjæring av tenner. 
Magesår hos hest skyldes en etseskade på 
mageslimhinnen. Slimhinnen i hestens  
magesekk produserer magesyre 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. Mange små måltider 
og mye grovfôr i dietten er viktige tiltak for å 
unngå etseskader. Det er også viktig å  
minske 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 stimulerer til  
ytterligere pH-senkning. 
Champion Diamant kan også blandes i 
annet kraftfôr for å øke volumet på kraftfôr-
måltidet 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. 
Fôret egner seg også godt til innblanding av 
medisiner hesten ikke liker smaken av.

Champion Diamant inneholder 15 % eple 
som gjør fôret fristende for hesten  
samtidig som det er en god kilde til pektin. 
Pektin er kjent for sin evne til å stabilisere 
hestens fordøyelse, og reduserer problemer 
med diarè i stressituasjoner og ved fôrskifter.

Fôring av hest med Equint Metabolsk Syndrom (EMS)
Equint Metabolsk Syndrom (EMS) er en 
tilstand med insulinresistens, hvor fedme 
og forfangenhet oftest er en del av symp-
tombildet. EMS sees oftere hos ponnier enn 
hos hester. Det kan være genetisk disposi-
sjon for syndromet. Hester med EMS er 
gjerne såkalte lettfôrede hester, gjerne med 
”hingstenakke” og store fettdepoter rundt på 
kroppen. Ofte er det gjentatte tilfeller med 
forfangenhet som er årsaken til at en hest får 
diagnosen EMS. 
Når hesten spiser, øker blodsukkeret. Dette 
er normalt for både dyr og mennesker. Det 
er likevel viktig at sukkerinnholdet i blodet 
ikke er for høyt eller for lavt over lang tid. 
Hormonet insulin signaliserer at kroppen skal 
fjerne det overflødige sukkeret fra blodet. 
Kroppens celler kan bli motstandsdyktige 
mot insulin ved vedvarende overfôring med 
lettfordøyelige karohydrater. Dette kalles 
insulinresistens. Cellene får da redusert evne 
til å lagre sukker som glykogen. 

FÔRINGSRÅD VED EMS
•   Reduser energiinntaket, vitaminer 
     og mineraler kan dekkes gjennom     
     Champion Multitilskudd
•   Har hesten behov for kraftfôr, velg  
     et kraftfôr med lavt stivelsesinnhold, 
     for eksempel Champion Diamant 
•   Velg gjerne et grovfôr med lavt  
     sukkerinnhold (<90 g/kg TS)
•   Slank hesten gradvis, for rask  
     slanking kan være uheldig
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Dersom hesten din har EMS eller dyrlegen 
mener den kan være i fare for å utvikle det 
bør du endre hestens fôring og øke  
treningen slik at den går ned i vekt. Man bør 
også unngå større mengder stivelse og  
sukker slik at hesten ikke behøver å skille ut 
unødvendig mye insulin. 

      Husk:
Champion Diamant har 

lav egen
vekt,  

   og ve
ier kun 

0,45 kg per
 liter.



Diamant
Beregnet innhold:
Råprotein  11,0 %
Trevler   20,0 %
Råfett   10,7 %
Råaske  12,2 %
Stivelse   4,0 %
Kalsium    1,4 %
Fosfor       0,6 %
Magnesium    0,4 %
Natrium    1,4 %

Sammensetning:
Luserne (30 %)
Eplepulp (15 %)
Gressmel
Betepulp
Linfrø
Riskli
Soyaolje
Gulrotflak
Solsikkeskall
Puffet mais
Salt 
Melasse
Monokalsiumfosfat
Premiks
Kalksteinsmel

Et smakelig müslifôr  
spesialtilpasset norsk grovfôr. 

 
Du får det i alle våre 
Felleskjøpetbutikker!

www.felleskjopet.no

Du kan lese mer om Champion 
Diamant og de andre Champion-
produktene i vår brosjyre:

http://tiny.cc/brosjyre


