Preliminärt schema

Utfodring av häst – för hälsa och prestation

Dag 2
09:00

Proteiner – kroppens viktiga byggstenar. Vad är protein,
vad behövs det för, vad händer vid under- och
överskottsintag av protein.

10:10

Fikapaus

10:30

Hur man räknar en balanserad foderstat. Vad ska vara
med, vad bör man tänka på, hur räknar man på ett enkelt
sätt.

Vätskebalans – hur foderstaten påverkar hästens
vätskebalans. Hur vätskebalansen fungerar. Hur man kan
utforma foderstaten för att hästen ska vara bättre
”vätskad” t ex innan tävling.

12:00

Lunch

12:15

Lunch

13:00

Grovfoder och grovfoder. Olika konserveringsmetoder, hö,
hösilage, ensilage, betydelse för hästen.

13:15

Vi räknar en exempelhäst tillsammans sedan räknar alla
på sina egna hästar. Ta med uppgifter från den egna
verksamheten, kroppsvikt på hästar, grovfoderanalys,
nuvarande foderstat, prisuppgifter på foder etc. Hästar i
arbete, avel, växande, det spelar ingen roll vilken typ av
häst man vill räkna på. Alla får individuell hjälp.

14:00

Gårdagens beräkningar. Vi går tillbaka till våra beräknade
foderstater, är det något vi vill ändra på, kan man räkna på
andra sätt.

14:30

Fikapaus

15:00

Hästens aptit. Vad styr aptiten, vi går igenom hormoner,
inverkan av hård träning, finns det något man kan göra för
att öka/minska/balansera aptiten.

Dag 1
9:30

Kaffe och macka finns på plats! Vi fikar och bekantar oss.

10:00

Introduktion – hästen är en herbivor. Hästens tarmflora
och tarmflorans aktivitet. Vad som händer när ”det går fel”.
Hästens energiförsörjning, energikällor och syrabas-balans.

11:45

14:30

Fikapaus

15:00

Genomgång av foderstater. Vi tar upp eventuella problem
man stött på under beräkningarna. Vi lägger på ekonomi;
vad kostar olika foderstater. Vi lägger till en beräkning för
stärkelseintag.

16:00

Återkoppling till ekonomin. Går det att optimera
foderstater för hästar ur både ett ekonomiskt perspektiv
och ett ”hästens bästa-perspektiv”.

Avslutande diskussion. Vi går igenom dagen, återkopplar,
var det något som var oklart går vi igenom det igen.

16:30

Avslutande övergripande diskussion och kursutvärdering

16:30

