
Analyse av grovfôr til hest
Hesten er en grovfôrspiser, og grovfôret er den viktigste bestanddelen 
i hestens fôrrasjon. Kunnskap om grovfôrets innhold av tørrstoff og 
næringsstoffer er et minimum av hva som trengs for å kunne sette 
opp en fôrplan tilpasset den enkelte hest sitt behov. For en komplett 
fôrplanlegging anbefaler vi i tillegg å analysere grovfôrets innhold av 
de viktigste mineralene. Eurofins har nå 11 mineraler i sin standard 
mineralpakke, og tilbyr i tillegg en pakke med 4 mikromineraler.  

Et grovfôr er imidlertid ikke mye verdt dersom den hygieniske kvaliteten 
er dårlig. Førsteklasses fôr kan forringes betraktelig ved dårlig lagring, 
eller dersom høsteprosessen ikke har foregått optimalt. Mange hester 
får luftveisproblemer som følge av at fôret er forringet med vekst av  
muggsopp og Apergillus fumigatus. Disse problemene kan forebygges 
ved kjennskap til fôrets hygieniske kvalitet. 

«Hester skal ha fôr som i mengde og kvalitet dekker 
næringsbehovet, og som er av god hygienisk kvalitet. 
(...) Alle hester skal ha tilgang på tilstrekkelig grovfôr.» 
(Forskrift om velferd for hest, §21)
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Alle priser er oppgitt eks. mva og er gyldige fra 01.05.2018. 

Hygienisk kvalitet                  NB! Det må sendes inn to poser med prøvemateriale! Pris
Hygienisk kvalitet høy og halm                                                                                                      PME7P  
Mugg, Aerobe mikroorgabnismer 30oC, Aspergillus fumigatus og vannaktivitet

kr 715,-

Hygienisk kvalitet ensilage                                                                                                             PME7T
Mugg, gjær, E.coli, bacillussporer, Aspergillus fumigatus, pH, tørrstoff.

kr 775,-

DON i havre                                                                                                                                        MO094 kr 555,-

Analysepakker næringsinnhold Pris
Hest Næringsinnhold høy                                                                                               PNF04
Tørrstoff, aske, energi (FEh), H-klasse, protein, NDF, råtrevler, sukker.
Analysepakken kan benyttes for høy av vanlig eng med inntil 90% kløver.

kr 470,-

Hest Næringsinnhold ensilage                                                                                               PNF06
Tørrstoff, aske, energi (FEh), H-klasse, protein, NDF, råtrevler, sukker, pH i ensilage
Analysepakken kan benyttes for ensilage av vanlig eng med inntil 90% kløver.
For at fôret skal kunne analyseres som “Høyensilage” eller “Surfôr” bør det ha vært plastinnpakket 
i ca 6 uker før prøveuttak, slik at fôret er ensilert. Dersom uttak før innpakking, velg fôrkode høy.

kr 470,-

Eurofins forbeholder seg retten til endringer. 
Bestillingsskjema og oppdaterte prislister finner du alltid på www.eurofins.no.

Mineraler og andre næringsanalyser (bestilles som tillegg til Hest Næringsinnhold) Pris
11 mineraler                                                                                                                                                       PNF09
Ca, K, P, Mg, Na, S, Mn, Zn, Cu, Fe og B

kr 395,-

4 mikromineraler                                                                                                                                     PNF13  
Jod, Selen, Kobolt, Molybden

kr 295,-

Stivelse                                                                                                                                                 PNF22 kr 525,-

Generelt Pris
Administrasjonsavgift belastes pr prøve                                                                                              ME736 kr 150,-
Hakking (belastes prøver som har strålengde over 3 cm)                                                                      ME734 kr 75,-
Porto for bruk av Postens returetikett.                                                                                                 NF872 
NB! Dette er den raskeste måten å sende prøver på. Se veiledning i bruk av ordningen på eurofins.no. 
Ved feil bruk av løsningen forbeholder Eurofins seg retten til å etterfakturere faktiske ekstrakostnader. 

kr 60,-

Porto for bruk av standard svarsendingskonvolutt                                                                           ME735 kr 80,-

NYHET i 2018!  
Sammen med analysebeviset får du en  
gratis 14 dagers lisens på PC-Horse,  
samt en resultatfil som kan lastes direkte opp i programmet. 


