- Foderbyten & ojämn foderkvalité Förbered din häst med ProEquo®!
2018 kommer att gå till historien som det år då torkan slog till i Sverige. Förutom
rekordvärme och fantastiska stranddagar, så drabbades Sverige av omfattande
skogsbränder med stora ekonomiska förluster för skogsägare. Men den grupp som
kanske drabbats allra hårdast av torkan är Sveriges lantbrukare, som har fått skördar
som är betydligt lägre än de normala. Som en konsekvens av detta, så kommer det
även att bli en brist på stråfoder för hästnäringen, vilket i sin tur innebär ojämn
foderkvalité och foder med lägre näringsinnehåll samt många foderbyten.
Med tanke på detta, så kommer det att vara extra viktigt att förbereda sina hästar på
bästa sätt inför det kommande året. Och en ytterst viktig del av dessa förberedelser är
att säkerställa att hästarnas tarmflora är i optimal balans. En väl balanserad tarmflora
innebär att näringsupptaget är högt och att hästarna är bättre förberedda för att klara
av ett foder med lägre näringsinnehåll och med lite sämre hygienisk kvalité.
ProEquo® är en produkt som utvecklats av samma forskarteam som ligger bakom
hälsodrycken ProViva®. På humansidan har forskning visat att näringsupptaget
stimuleras vid intag av den aktiva bakterien i ProViva, vilket bl.a. lett fram till
återhämtningsdrycken ProViva® Active och kosttillskottet Probi järn®. Liknande
iakttagelser har även gjorts på hästsidan, där hästar som har haft problem med låg vikt
och svårigheter med att bygga muskler har svarat positivt när de har utfodrats med
ProEquo®. Galopptränare har i vissa fall även kunnat dra ner på hästarnas fodergiva,
då hästarna gått upp i vikt när de börjat att ge ProEquo®.
ProEquo Sticks är ett kompletteringsfoder med den aktiva bakterien Lactobacillus
plantarum JI:1, som isolerats från en frisk häst. Vilket är unikt på marknaden! En sticka
innehåller 6 gram och minst 80 miljarder bakterier och en ask innehåller 15 sticks. En
generell rekommendation är att ge två stickor per dag under de fem första dagarna,
som en startdos, och därefter en sticka per dag. Om ProEquo sticks ges under en
längre period kan det många gånger räcka med att ge en sticka varannan dag.
Behovet skiljer en del från häst till häst och lämpligen kan detta testas.
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