Så er der endelig hesteaften

Alle hesteejere ønsker det bedste for deres heste - selvom vi gør alt for, at de trives og forbliver raske
viser undersøgelser, at uhyggeligt mange heste lider af sygdomme, som nemt kan blive kroniske og
invalidere hesten.
Mavesår rammer alle heste, uanset alder og arbejdsniveau, og der er ikke nogen forskel på racernes
disponering for udvikling af mavesår*.
Sommereksem og muk er problemer som mange heste og dermed deres ejere døjer med.
Og er der opstået en seneskade ved de fleste at helingsperioden er MEGET lang.
Konklusionen på ovenstående er, at problemerne opstår, fordi vi holder heste på den måde, som vi gør...

Heste er, hvad de spiser!

Seminaret er for alle med hesteinteresse. Uanset om du bruger din hest til spring, dressur, western ridning,
distanceridning eller blot har din hest som HEST, så vil dette seminar give dig noget med hjem, der vil forandre dit
samvær med din hest for altid.
Vi kommer omkring emner som:
•
•
•
•
•
•
•

Hvad er balanceret foder til heste?
Kan vi ændre på hestens præstation ved ændret fodring?
Hvorfor skal heste spise det meste af døgnet?
Hvordan opstår sommereksem og kan vi gøre noget ved det?
Har muk noget med et svagt immunsystem at gøre?
Kan fodring ændre på risikoen for mavesår?
Har foderet også noget med adfærd at gøre?

Der kommer konkrete forslag til løsninger på ovenstående og meget mere med mere end 8 års erfaringsdata fra
projektet Ernæring som Terapiform.

Det praktiske:
Tid og sted: Torsdag den 11. april 2019, klokken 18.30 til ca. 21.30
Sted: Bedsted Rideklub, Sivkrovej 39, Bedsted 6240 Løgumkloster (i rytterstuen)
Tilmelding: Via SMS på tlf. 2976 4065, senest den 08. april 2019.
Pris: 50 kr som betales på dagen kontant eller MobilePay på 2976 4065

* data fra studie af dyrlæge Nanna Luthersson, Dyrlæge Magasinet 5, 2007

