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Hestepærerne er lette at tage ud, idet de 
nærmest er panerede som krebinetter. temaHeste

WWW.HEGNSBUTIKKEN.DK

Tlf. 59 18 00 13

Lars Kragh Iversen

LKI Trading - Lars Kragh Iversen 
Stubbæk Stenbro 142 - 6200 Aabenraa 

Tlf. 7461 4190 - Mob 2764 4191 - lars@ridebane.dk

www.ridebane.dk

ALTING  
STARTER 
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se komplet liste inde på www.ridebane.dk

Dansk Varmblod Region 4 

Viborg Rideklub 

Sdr. Hygum Rideklub 

Bramming Ridecenter 

Birkerød Rideforening

Ranum Rideklub

Freddy og Jesper Meyenburg (Rødekro)

ridebaner 

baneplanere

vandingsanlæg  

gummimåtter

geopad/geomix (filt)

eventunderlag*
*eventunderlag bruges bla. på betongulve, messegulve mv. 

Prøv vores 
Pet-hvidløg,
et koldkoncen-
treret produkt 
med en påvist 
højere effekt

v/Ulrik Brejnholt
Tlf. 65 35 23 30 - Mobil: 40 33 84 30

E-mail: brejnholt@tdcadsl.dk

OBS!

RING OG FÅ ET GODT TILBUD på hvidløgspulver, hvidløgsfl akes, hvidløgsgranulat, knust hvidløg og fl ydende hvidløg.
OBS - OBS - OBSLoppefrøskaller mod sandkolik, hybenpulver, rød solhat.

Sendes fragtfrit i hele Danmark!

Mød os på
Hest og Rytter
stand E 4060

Hundefoder med ekstra 
Omega 3 og hørfrø

Der var engang for de to 
hesteejere Christina Bak og 
Nora Nilson, hvor dagens 
udmugning i deres hestes 
bokse var ensbetydende 
med hårdt arbejde med dels 
at køre snavset halm ud af 
stalden og dels at transpor-
tere et nye halmlæs ind i 
boksene. 

Sådan er det ikke mere, 
efter at halmen er skiftet ud 
med rapshalmpiller: 

”Går aldrig tilbage til halm, 
hvor man kunne tage en stor 
trillebør ud hver dag - for 
ikke at tale om en ny ind 

hver dag”, lyder en af kon-
klusionerne i en evaluering 
af rapshalmpillerne, som 
Christina Bak og Nora Nil-
son har lavet til virksomhe-
den bag pillerne: AJ Energi 
I/S ved Aulum. 

I evalueringen beskriver 
de to hesteejere også, hvor-
for mængden af affald fra 
staldboksene er blevet min-
dre:

”Hestepærerne er lette at 
tage ud, idet de nærmest er 
panerede som krebinetter”. 
Paneringen vil sige, at rap-
shalmpillerne pakker heste-

møget ind, så man kan nøjes 
med at skovle dem ud og 
ikke skal tømme hele bok-
sen, som det som regel er 
tilfældet med halm. Pillerne 
har også stor sugeevne, og 
hestene kan ligge i dem uden 
at blive våde. 

Desuden er der ingen fare 
for, at hestene som med lig-
nende typer strøelse kommer 
til at spise pillerne. 

- Hestene snuser til dem 
lige i begyndelsen, men el-
lers lader de dem bare være, 
forklarer AJ Energis medejer, 
Arne Sønderbæk. 

AJ Energi blev etableret for 
knap to år siden, og den-
gang koncentrerede virk-
somheden sig udelukkende 
om produktion af træpiller 
til biobrændsel. Senere fandt 
ejerne Arne Sønderbæk og 
Jan Bilberg på at fremstille 
strøelse af rapshalm til både 
grise, køer, fjerkræ og heste 
afhængig af i hvor store el-
ler små stykker, halmen bli-
ver knust. 

TEKST: 

STINE PEDERSEN

Efterhånden 
ved man godt, 
at mange til-
bagevenden-
de kolikan-
fald ofte 
opstår pga. 
sand i hestens 
tarme. Flere og 
fl ere dyrlæger or-
dinerer loppefrø-
skaller til heste i 
forbindelse med 
sandkolik, både 
som udrensning og 
forebyggende. Men 
ikke alle heste vil spise loppe-
frøskallerne og sorterer dem 
derfor fra foderet. 

Daminoshop har længe 
haft loppefrøskaller (Psyllium 
Horse) i sortimentet og vil 
naturligvis også fortsætte med 
det. Men vi er gået skridtet vi-
dere og har udviklet en Psyl-
lium Horse De Luxe. Det er et 
specialprodukt til den kræsne 
hest, som ikke vil spise almin-
delige loppefrøskaller. Psyl-
lium Horse De Luxe fås i 3 kg 
spande og 15 kg sække.

Daminoshop træffes på 

stand E 4184. Her præsen-
teres fi rmaets netbutik-sorti-
ment.

- Vi har gode messetilbud 
og vareprøver, også på Psyl-
lium Horse De Luxe, som 

vi på messen sælger til in-
troduktionspris. Besøg os på 
vores stand til en god he-

stesnak og en 
forfr iskning, 
lyder det fra 
Daminoshop. 
På standen 

kan man også 
deltage konkur-
rencen om en 
spand Psyllium 
Horse De Luxe, 
hvor der dagligt 
udtrækkes en 
vinder.

Går man ind på 
www.daminos -
hop.com og kig-

ger, så er der også 
andre, nyttige produkter, 

man kan have glæde af, som 
f.eks. hvidløg i granulat eller 
fl ager, Aloe Vera Gel og Total-
pleje fra Blue Hors.
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Psyllium 
H o r s e 
De Luxe er et 
specialprodukt til den kræsne 
hest, som ikke vil spise almin-
delige loppefrøskaller. Det fås 
i 3 kg spande og 15 kg sække.

Loppefrøskaller til kræsne heste
 HESTEFODER:  Daminoshop vil igen i år være at fi nde på Hest & Rytter. På messen vil vi 

lancere et nyt produkt til den kræsne hest, som ikke vil spise

almindelige loppefrøskaller.

Rapshalm-strøelse produceres i fl ere forskellige størrelser 
hos AJ Energi - lige fra fi nt strømel til grovere piller. 

Rapshalmpillerne 
panerer hestepærer 
 HALM-AFLØSER:  AJ Energi I / S’ strøelse får affaldet i hestebokse til at fylde mindre. 

Stand nr. 
F 5340


