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Hø 2 juni 2022 

Tørstofprocent er på 89,6 % hvilket er meget fint for hø. 

Energiindholdet er 0,43 FEh/ kg tørstof, hvilket ligger i den lave ende. 

Proteinindhold er 69 g/kg tørstof hvilket er lidt under gennemsnittet (73 g / kg tørstof). 

NDF ligger højt og kan bidrage til lang tyggetid. 

Sukkerindholdet er 81 g/ kg tørstof dvs. 8,1 %. Dette karakteriseres som lavt og passer til alle heste 

og ponyer. Grovfoderet er velegnet til nøjsomme heste og ponyer og til heste med lavt dagligt 

energibehov. 

 

Hø 3 juli 2022 

Tørstofprocent er på 89,6 %, hvilket er meget fint for hø. 

Energiindholdet er 0,48 FEh/kg tørstof, hvilket ligger i den lave ende.  

Proteinindholdet er 74 g/kg tørstof, hvilket ligger på niveau med gennemsnittet (73 g/kg tørstof). 

NDF ligger i den høje ende, så grovfoderet kan bidrage til lang tyggetid. 

Sukkerindholdet er 74 g/ kg tørstof, dvs. 7,4 %. Sukkerindholdet er lavt og gør grovfoderet egnet til 

alle hestetyper. Mht. protein og energi egner det sig til heste og ponyer i vedligehold samt let til 

moderat arbejde. Kan være nødvendigt med energi fra kraftfoder til heste i moderat arbejde. 

 

Havrehø (wrappet) 

Tørstofprocent er på 86,7 %, hvilket er tørt for wrap til heste. 

Energiindholdet er 0,62 FEh/ kg tørstof og karakteriseres som moderat. 

Proteinindholdet er højt på 167 g/kg tørstof. Dette ligger noget højere end gennemsnittet på 93 g/kg 

tørstof. NDF indhold er moderat.  

Sukkerindholdet er lavt på 66 g/kg tørstof, hvilket svarer til 6,6 %. 

Mht. til energi og protein egner det sig særligt godt til heste i træning, ungheste i vækst samt 

avlsheste. 
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