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Groddolja är ett tillskott som ges dagligen i fodret för häst och hund. 
Med Groddolja får du ett mycket bra tillskott av välbehövliga fettsyror och A-, D- 
och  E-vitamin. Groddolja ger djurets päls en fin lyster och lyfter fram pigmenter-
ingen. Groddolja ges med fördel under vår och höst tillsammans med B-vitaminer 
för att underlätta pälsfällning och pälssättning.
 
E-vitamin ingår tillsammans med selen i enzymen glutation-peroxidas, superox-
ide dismutase och catalase och agerar därmed som antioxidant i kroppen genom 
sin aktion mot bildandet av de fria radikaler som förorsakar skador i kroppen.

Den naturliga förekomsten av A-vitamin är i helmjölk, fiskleverolja och fiskmjöl.
Alla övriga fodermedel är mer eller mindre tomma på A-vitamin, det måste 
tillsättas via fodret. I och med att det är en fettlöslig vitamin lagras det i kroppen 
och då framförallt i levern. Vitaminets huvudfunktion är effekten på slemhinnorna 
men även tillväxt, fertilitet och antikroppsproduktion där det tillsammans
med olika antigener höjer kroppens motståndskraft mot ex. stelkrampsvaccin, 
salmonella osv. En hög retinolhalt (A-vitamin) höjer även motståndskraften mot 
parasitinfektion. Vitamin A adsorberad av lymfocyter (enkärnig vit blodcell) om-
vandlas till A-syra och höjer immunitetsbilden hos djur och människa.

D-vitaminbrist stör calcium och fosforomsättningen vilket resulterar i att kalcium 
inte lagras i växande ben vilket i sin tur innebär att benen bryts ner och blir sköra, 
tillväxtrubbning uppstår och deformerade leder samt dålig tandemalj blir resulta-
tet. En låg nivå av vitamin D innebär också att immunförsvaret försämras och 
skador uppstår i olika organ av bl.a. miliartuberkolos. Detta inträffar framförallt 
under vinterperioden.

Groddolja

 Fodertillsatser:
 Tillsats  per 100 g per 1000 g
 Vitamin A          60000IE        600000 IE
 Vitamin D          6000 IE          60000 IE
 Vitamin E            333 IE            3330 IE
                                                                         
 Innehåll: Majsolja 99,3%

 Råvaruinnehåll:
 Råprotein     0%
 Råfett       100%
 Växttråd       0%
 Aska             0%

 Dosering Hund: 
 1 tesked per 15 kg kroppsvikt  dagligen i  
 fodret.
 Dosering Häst: 
 1/2 dl per 200 kg kroppsvikt dagligen i  
 fodret.

 Groddolja är registrerat hos Jordbruks-
 verket som Kompletteringsfoder.


