Nyhetsbrev
Våren är härlig, både för djur och människa.
Solen står högre på himlen, vi får alla mer



Undvik gräset när solen lyser en kall vårdag.



Undvik att släppa ut hästen i gräshage vid frost
eller kraftig dagg på gräset tills temperaturen

energi och gräset börjar växa. Hästarna kan
vara ute längre och får njuta av de första
grässtråna som kommer fram. Men för en del
hästar slutar denna tid i en mardröm.
Av alla sjukdomar en häst kan få är fång den mest smärtfulla.
Fång är något som kan drabba alla hästar och ponnyer. Det är
en sjukdom som är värd att försöka förebygga, för om din häst
en gång har fått fång finns det risk att den får det igen. Det
har genom året funnits många teorier om gräsets betydelse för
utveckling till fång hos hästar. Under en period trodde man att
det berodde på förmycket protein. Det finns dock inga tvivel
om att det är gräsets innehåll på kolhydrater och socker, som
är den största boven. När växten blir utsatt för solljus
producerar den kolhydrater med hjälp av fotosyntesen. Luftens
koldioxid och vatten blir ombildat till sukrose som är en
socker molekyl, som använder växten för att växa och det
beror också på hur mycket solljus och hur lufttemperaturen är.
Om växten producerar mer sukrose än den behöver, bildar
vissa plantor, sukrosen till fruktan. Fruktan är också en
kolhydrat och består av många sukros molykyler, fruktan
används av plantan som en energidepå och produktionen av
fruktan bestäms därefter av plantans växthastighet. När det är
kallt väder, växer plantorna långsammare och samlar på sig
fruktan.

stigit.


Undvik grässtubb efter att gräset har slagits,
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Ny Jockey Hjälm från Gatehouse – Med högre
säckerhets klassificering PAS015 och SNELL

hästägare vilseledda, när de ska utfodra sin häst eller ponny
med akut fång. Tyvärr rekomenderar många att sätta hästen
på diet med bara halm och morötter. Men det är något av



Plastbalja Tubtrugs med låg kant – olika färger 15L



Nya Handskar från SSG



Kalvhink 7 L – I 6 härliga färger



Mark Todd Universaltäcke/ Sommartäcke – Ny färg

det värsta man kan göra och det kan tom förvärra
situationen. Halm kan vara svårsmält och gör att
microorganismerna i hästens tarmsystem slutar fungera och
hästen löper stor risk att drabbas av kolik. Morötter

Mörkblå/ Vit

innehåller väldigt mycket socker, 6-10 % vilket motsvarar


120-200gr socker i 2 kg morötter, vilket bidrar till ett dåligt

Åter i lager igen Grimskaft 3 meter – finns i färgerna
svart, marin och röd.

fungerande tarm. En fång häst ska alltså inte svältas. För att
klara de våldsamma smärtpåverkningen och vävnadsskador



som uppstår vid fång, behöver hästen både energi och

Jodphurs Syntet från Shires – Finns nu i lager igen
storlekar 36-42cm

nödvändiga näringsämnen. Hästen får inte utfodras med
spanmål (korn och havre) eller gräs, man ska istället
använda hö. Höet ska vara torrt och av rimlig god kvalite,
hösilage är inte lämpligt eftersom den innehåller socker och
är sur, båda delarna påverkar stortarmen negativt. Om
hästen är väldigt överviktig, räcker det med bra hö och en

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!

mineral/vitamin blandning. Om hästen är i normalhull kan

Om du hjälper oss att bli fler på Facebook kan du vinna

man med fördel ge snittad lucern och olja tillsammans med

presentkort. När vi är 500 st som ¨gillar¨ och ¨dela¨ drar vi

som är utvecklat för fånghästar tex Safe & Sound, High
Fiber Nuts, Leisure Mix, Fibergy samt Ultimate Balancer.

Täby Stall & Foder AB

öppettider på vår hemsidan.
Nu till lite nyheter som har kommit in i
butiken:

Men hur ska man fodra en fånghäst? Tyvärr blir många

symtomfri och i normalhull kan man lägga till specialfoder
Stora mängder fruktan.

Vi börjar närma oss påsk, se våra

stubben på en slagen höåker är värst.

hö och en mineral/vitamin blandning. När hästen är
Så undvik:

4/2014

2 st vinnare av ett presentkort på 200 kr. När vi är 600 st
drar vi yttligare 2 vinnare av 2 nya presentkort på 200 kr
osv.
Vinnarna presenteras på Facebook!

Varma Hälsningar
Catharina & Kjell

