Hästens välbefinnande med Spannfod AB
Välbefinnande
Hästens välbefinnande är ett helhetsgrepp som omfattas bland annat av utfodring, stallmiljö,
mental hälsostatus, träningsmetoder, fysisks hälsostatus etc.. Spannfod är ett företag som
saluför och inom koncernen även tillverkar foder till sällskapsdjur, hästar samt lantbrukets
djur. Vårt fokus på hästens välbefinnande kretsar därför kring näringsförsörjning via kraftfoder
och mineralfoder men även prebiotiska tillskottspreparat.

Ansvar
Som hästägare bär du ett ansvar för att din hästs hälsa och välbefinnande. Det finns många
olika parametrar som påverkar din hästs hälsa och det finns många olika problem kring
hästens hälsa. Grundläggande för all hästhållning är att de får tillräckligt med energi, protein,
mineraler, vitaminer, salt och vatten utifrån deras behov. Vidare behöver hästen fysisk kontakt
med andra hästar, daglig rörelse, en frisk och god stallmiljö, hovvård samt veterinärvård efter
behov.

Hur vet jag då som hästägare vad som är bra och vad som är dåligt?
Foder och strö
Allt foder och strö som dammar är med största sannolikhet mögligt. Mögel är giftigt och kan
orsaka allergier, luftvägsproblem, cancer, bölder, diarré, avmagring, kolik, eksem, abort av
foster samt fertilitetsproblem.
Stärkelse
Hästen är dålig på att hantera stärkelse. Därför är det lämpligas att välja spannmål som har en
riktigt lättåtkomlig stärkelse som t ex. finns i havre. Stärkelsen i havre kan hästen smälta i
tunntarmen utan att några komplikationer uppstår. Spannmålsslag som korn, vete och majs
har en stärkelse som är mer svåråtkomlig för hästen i tunntarmen. Om stärkelse når
grovtarmen finns det risk för att en grovtarmsacidos uppstår med fång som följd.
Stallmiljö
Stallar med svartmögel på väggar och tak, kondens på väggar, tak och fönster samt stickande
lukt av ammoniak har en otillräcklig ventilation. Otillräcklig ventilation kan leda till lungbölder,
luftvägsinfektioner som lunginflammation, nedsatt prestationsförmåga, cancer, nedsatt
immunförsvar, allergier samt ökad frekvens av patogena bakterier.

Hagmark
När hästar vistas ute i sin hage ägnar de stor tid till att göra födosök på marken. Utgörs hagen
av grus och jord kommer hästen att få i sig grus, sand och jord vid födosöken. Grus och sand
samlas i grovtarmen och kan orsaka kolik. Jord kan också samlas i grovtarmen och orsaka kolik.
Vidare innehåller jord även olika bakterier. Dessa bakterier kan orsaka störningar och
rubbningar i hästens mage och tarmkanal. Olika symptom på att hästen kan ha störningar i
mag- och tarmkanalen orsakade av grus, sand och jord är kolik och diarréer.

Hjälpredor
Grovtarmen och foderjäst
Grovtarmen är känslig för pH-förändringar orsakade av socker som finns i moderna grässorter
(läs grässorter som utvecklades under 1800-talet) samt stärkelse i kraftfoder. Då vi rider och
tränar våra hästar finns det ofta ingen annan lösning än att utfodra med moderna gräs och
kraftfoder för att kunna näringsförsörja dem. Är pH-förändringen i grovtarmen dramatisk så
får hästen fång. Vi lindrigare problem är typiska symptom diarré, svår att hålla hull och
muskulatur, instabilt temperament samt en tydlig hungergrop på hästens vänstra sida
Genom att utfodra din häst med foderjästen Levitopp SC eller kombinationspreparaten Horse
SC 1077 ges du en extraförsäkring för att minska risken för pH-förändringar i grovtarmen.
Tunntarmen och objudna gäster
Hur noggrann du som hästägare än är så är hästar känsliga och det är lätt att de får i sig
ovälkomna bakterier i tunntarmen. Hästens största immunförsvar precis som hos oss
människor är magsäckens mycket pH-låga magsaft. Utsöndringen av magsaft initieras av att
hästens magsäck tänjs ut av volymfoder. Det är inte alltid som hästen har möjlighet att äta
stora volymer foder och då ökar risken för att ovälkomna bakterier hamnar i tunntarmen och
skapar obalans. Hästar med obalans i tunntarmen kan få kolik, diarré samt sämre
näringsupptag med dålig allmänhälsa som följd.
Med Horse SC 1077 får din häst en boost av immunförsvaret i tunntarmen samt absorption av
sjukdomsalstrande bakterier i kombination med foderjäst.
Magsäcken och magsår
Hästens nedre del av magsäcken är konstruerad för att tåla den mycket pH-låga och frätande
magsaften. Den övre delen av hästens magsäck är inte motståndskraftig mot den frätande
magsaften. När vi tränar våra hästar finns det en risk för att magsaft från den nedre delen av
magsäcken kommer att skvätta upp i den över magsäcksdelen. Eftersom den övre
magsäcksdelen inte är motståndskraftig mot den pH-låga magsaften kan frätskador uppstå.
Frätskadorna är smärtsamma för hästen. Några typiska symptom för hästar med magsår är
dålig aptit, återkommande kolik, irriterade från sadelgjordsstaden till flanken, svåra att hålla i
hull, svarar dåligt på träning samt ovilliga att hoppa.
Best Foderkomfort är tillskottsfoder som hjälper din häst att kontrollera magsaftproduktionen
samt stimulerat den övre delen av magsäckens epitel till förnyelse.

