Nyhetsbrev

Nu kan du köpa
Hösilage hos oss!

många pusselbitar som ska fogas samman i det
här pusslet för att det ska bli rätt. Det går inte
att peka ut ett enskilt problem, en orsak till
varför våra hästar drabbas av så kallade
välfärdssjukdomar. Så enkelt är det inte! Jämför
med oss människor.

I praktiska 20kg påsar med
Hösilage, finns nu att köpa hos oss.
Mycket smidigt när man är ute och
Nedan kan du läsa om Betfors många positiva
reser eller tävlar. Om du önskar
analys fråga i butiken. Helpall med egenskaper: Betfor är ett naturligt fodermedel
som innehåller torkad betfiber och melass. Det
direktleveranser går också bra.

innehåller även ett naturligt innehåll av
Pris i butik: 120kr/bal vid större
mineraler och vitaminer. Det finns inga
mängder kontakta oss för pris.
konserveringsmedel eller tillsatser. Betfor
innehåller ingen stärkelse och det är en fördel
Information angående Betfor från
för hästen. Spannmål innehåller mycket
Svenska Foder.
stärkelse och kan därför störa hela balansen i
hästens mag-tarmkanal. Betfor innehåller
Det pågår just nu många debatter gällande
hästars sockerintag men det är fler faktorer lättsmält energi, som tex pektin som är nyttig för
grovtarmens mikrobflora. Blötlagd Betfor
som spelar in. Cecilia Muller, forskare på
innehåller mycket vatten och är därför bra när
SLU med inriktning på häst berättar mer
du vill förbättra hästens vätskebalans och
nedan: De näringsämnen som vanligtvis
ingår i hästars foder brukar delas in i vatten, prestationsförmåga. Särskilt på sommaren när
det är varmt. Även under längre transporter är
kolhydrater, proteiner, fett mineraler och
vitaminer. Så att ”bara” prata om socker som utfodring med Betfor ett bra sätt att få i hästen
vi har gjort går inte. Det är så mycket mer. vatten. Betfor innehåller socker som gör det
möjligt för mikroberna i hästens grovtarm att få
Här har vi bara lyft en bit i det här
näring och göra maximal nytta. Ger man ett sent
jättepusslet. Man måste givetvis se på
skördat grovfoder, med lågt energiinnehåll
helheten. Då är många frågor och faktorer
fungerar Betfor utmärkt när man vill hjälpa sin
som man ska ta hänsyn till. Vad är det för
häst man har, är den lättfödd, hur mycket rör häst med energiförsörjningen. När hästens
den sig? Är det en frisk häst, en sjuk häst, en förutsättningar eller foderstat ändras störs
tjock eller mager. Gammal eller ung. Det är balansen. Eftersom Betfor innehåller socker och
fiber stimulerar detta mikroorganismerna i
grovtarmen. Betfor skapar en god miljö i tarmen
Täby Stall & Foder AB
så att mikroorganismerna kan föröka sig. Det
gör det extra lämpligt att använda Betfor vid
Täby galoppbana
foderbyte eller ändrade förutsättningar.Hästar i
183 67 TÄBY
träning som äter Betfor har mer energi och
TELEFON:
mindre mjölksyra i musklerna än de hästar som
08-6300690
inte utfodras med Betfor. Klar fördel som
underlättar återhämtningen. Sockerinnehållet i
FAX:
08-6300690
Betfor påverkar INTE tänderna och ger alltså
inte upphov till karies. Vallfoder, frukter och
E-POST:
spannmål är råvaror med socker i. När hästar
tsf@tele2.se
får karies beror det till störst del på någon form
av mekanisk åverkan på tänderna. Hästar blir
inte tjocka av något speciellt fodermedel.
Måndag- Fredag 10-18
Anledningen till att de går upp i vikt är att de får
i sig mer energi än de kan förbränna. Precis som
Lördag 10-14
människor är hästar individer. Det är inte
speciellt ofta man ser en tävlingshäst inom rid,
Söndagar STÄNG
trav, galopp eller annan sport där hästar är
överviktiga. De har en högre förbränning.
Vi finns på webben!
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Öppettider:

Besök oss på:

www.tsf.se
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Samma gäller oss människor. Kom ihåg att alltid
blötlägga Betfor vid utfodring till häst!

I butiken fylls det just nu på med en hel del
vinter produkter som handskar, stövlar och
täcken. Dessa hittar ni även i vår webshop.

Årets Hetaste Julklappstips
Borstset i naturmaterial från Borstiq
Halsband – med hästmotiv
Örhänge- med hästmotiv
Den stora foderboken
Träningstäcke i Newmarket färgerna med 100% ull
Fler julklappstips finner ni i butiken och i vår
webshop.

Fler nyheter kan ni även beskåda på vår
hemsidan under fliken «Nyheter» där även
gamla nyhetsbrev kommer att ligga kvar.
GILLA – DELA OSS PÅ FACEBOOK!
Håll utkick på vår facebook sida, snart är det dags
för en tävling igen.

Vi önskar er alla en riktigt
God Jul & Gott Nytt År
Hälsningar
Catharina & Kjell

