Bara grovfoder till tävlande travhästar
På Rogestad Lillgård utanför Linköping producerar
Åsa Waern och maken Jonas högkvalitativt
hösilage till hästar på 23 hektar. De är också
amatörtränare och har tre travhästar. De utfodrar
sina hästar med grovfoder från den egna gården
och ger inget kraftfoder. Har grovfodret tillräckligt
bra energi- och proteinvärden kan det täcka
hästens behov.
Rogestadfoder drivs av Waerns Lantbruk och är ett
familjeföretag. De producerar hösilage till proffs
och amatörtränare inom travet och till uppfödare
både inom trav och ridsport samt till
sällskapshästar.
Förutom att producera grovfoder tränar de sina
travhästar själva och det går riktigt bra. Deras sto
Greby Anna, född 2006 efter Enjoy Lavec, har varit i
deras regi sedan i slutet av 2012 och resultatraden
för 2013 visar hittills 1-3-1 med 62 000 kr i
insprungna pengar på de tre starterna. Inte nog
med det, Greby Anna slog personligt rekord tre
gånger i rad på dessa tre starter! På Mantorp den
18 mars vann hon på 14,6a över 1640 m, på Solvalla
den 3 april putsade hon tiden för samma distans till
13,6a vilket räckte till en tredjeplacering. Senaste
segern var på V65 på Axevalla den 30 april, då
sprang hon ännu ett nytt personligt rekord på 15,4a
för distansen 2140 m.

Här är Greby Anna på Axevalla den 30 april. Fotograf är
Kjell Hedvall.

För alla hästar är det viktigt med mycket grovfoder
och Greby Annas dagliga grovfoderintag ligger på ca
17 kg per dag av gårdens egenproducerade
hösilage. Hon får äta så mycket hon vill och
hösilaget hon får har en ts-halt på 65 % vilket
innebär att hon får i sig ca 11 kg ts per dag. (ts =
torrsubstans) Greby Anna är en ganska stor häst och
väger ca 500 kg och därmed får hon upp till 2,2 kg ts
grovfoder per 100 kg kroppsvikt och dag. Fri tillgång
till grovfoder av lämplig kvalitet funkar utmärkt för
många hästar.
Om man måste begränsa
grovfodergivan är det lämpligt med 1,5 - 2,0 kg ts
per 100 kg kroppsvikt och dag.

Greby Anna får grovfoder portionerat ut i hagen, när det
är tomt fylls det på så hon får äta så mycket hon vill.
Fotograf är Åsa Waern.

Grovfodret som Greby Anna får innehåller 10,2 MJ
omsättbar energi per kg ts och 63 g smältbart
råprotein per kg ts. Det innebär att Greby Anna får i
sig 112,2 MJ omsättbar energi och 693 g smältbart
råprotein per dag vilket täcker hennes dagliga
behov av energi och protein när hon tränar och
tävlar.
På Rogestad skickar de sitt grovfoder på analys,
även för mineralinnehåll, och eftersom det här
grovfoderpartiet även täcker upp mineralbehovet
kompletteras Greby Annas foderstat endast med
salt och selen.
Våra hästar är väldigt lugna, även när vi är ute och
tävlar, de kan stå i boxen och halvsova och äter bra

efter loppen berättar Åsa Waern. Att hästar kan ha
ett lugnare temperament när de bara äter
grovfoder
har
även
uppmärksammats
i
vetenskapliga studier. Kika under ”Arkiv utfodring”
här på www.forageforhorses.com.

tävlingshästarnas grovfoderparti som har en kvot på
6,2 g smältbart råprotein per MJ. Fölston och
växande unghästar har ett högre proteinbehov och
behöver därför ett grovfoder med högre
koncentration av protein.

Den andra tävlingshästen på Rogestad; Hickory
Smash, född 2006 efter Smasher, är tyvärr
långtidskonvalescent efter en ryggskada. Tredje
tävlingshästen är den egna uppfödningen
Rogestadkungen, född 2009 efter Zerberus (DE),
som även han äter lika mycket grovfoder per dag
som Greby Anna och inget kraftfoder.

Som vallfoderproducenter får Åsa och Jonas Waern
mycket frågor från kunder om pris per kg foder och
per kg ts. De ägnar mycket tid till att förklara för nya
kunder att olika grovfoder innehåller olika mycket
torrsubstans och vatten och man ska inte behöva
betala för vattnet. Därför behöver man veta
grovfodrets ts-halt och använda pris per kg ts när
man
ska
jämföra
priser
mellan
olika
grovfoderpartier. Läs mer om kg foder och kg
torrsubstans under ”Arkiv vallfoder” här på
www.forageforhorses.com. Även andra faktorer
påverkar priset på grovfoder – näringsinnehåll,
antal lager plast, storlek på balar med mera.
Vill ni veta mer om Rogestad Lillgård, deras
grovfoder, hästar och får kan ni besöka
www.rogestadfoder.se.

Hickory Smash och Rogestadkungen verkar vara coola
killar som gärna tar en paus i solen. Fotograf Åsa Waern.

Rogestadkungen är i princip uppfödd på bara
grovfoder, undantaget när grovfodret haft för låga
proteinvärden och behövt kompletteras. Han har
växt väldigt jämnt och symmetriskt och våra hästar
har alltid riktigt bra hovkvalitet, berättar Åsa.
Rogestadkungen har gjort ett bra premielopp och
därefter en första start med en fjärdeplacering som
resultat. På Mantorp i söndags, 12 maj, gjorde han
sin andra start och la till en andraplacering i sin
resultatrad! Han gjorde ett fint lopp, gick i
ledningen nästan hela vägen och slutade på kmtiden 17,9 över distansen 2140 m.
Åsa berättar vidare hur deras fölston är runda och
fina och får stora och fina föl. De äter också bara
grovfoder och de får ett egenproducerat grovfoder
med högre proteininnehåll. Det har en kvot på 8,2 g
smältbart råprotein per MJ jämfört med

Vi önskar Greby Anna lycka till i sin fortsatta karriär på
tävlingsbanan!
Fotograf är Malin Waern.

Åsa och Jonas Waern visar på vikten av
högkvalitativt grovfoder och att grovfoder med bra
näringsvärden kan täcka hela behovet även för
tävlande travhästar, fölston och växande unghästar.
Vi ser fram emot att fortsätta följa deras hästar på
tävlingsbanan!

Text: Sara Muhonen

