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Undgå støv og spild i hestestalden
Torben Andersen fra firmaet TDJ præsenterer ny slowfeeder på Hest & Rytter.

TDJ Hay Feederen kan monteres i et hjørne af
boksen og bruges enten som traditionel høhæk eller som slowfeeder. Pressefoto.

Med en slowfeeder forlænger man spisetiden væsentlig for hesten. Pressefoto.

Af Bo Andersen

Alle hesteejere kender til udfordringerne ved
fodring med hø eller wrap. Lægger man høet på
jorden i hesteboksen, bliver det hurtigt snavset,
og hesten vil ikke spise det - med stort spild til
følge. Nogle vælger så at bruge et almindelig hønet, andre en hø-hæk. Endelig er der så slowfeederen.
Hele pointen med en slowfeeder er, at hesten
tvinges til kun at spise lidt af gangen. Det betyder, at høet rækker meget længere, at der ikke
så meget spild, og så er det yderst sundt for

hesten, som har bedst af at spise mange små
måltider.
Mange fordele
På Hest & Rytter præsenterer Torben Andersen
fra firmaet TDJ en ny type slowfeeder, TDJ Hay
Feeder, som han selv har udviklet.
- Vi har gennem mange år studeret markedet, og
nu kommer vi med denne nyhed, som præsenteres på Hest & Rytter 2018, siger Torben Andersen.
- Det handler om at finde noget, hvor hestene kan komme til høet, have en god spisestilling, hvor det ikke støver for meget, og hvor

Hullerne i siden forlænger spisetiden, og hesten
er nødt til at arbejde mere for høet. Pressefoto.
de ikke spiser for hurtigt. For de skal gerne
have hele natten til at gå med det, siger han
og fortsætter.
- Som hesteejer opnår du mange fordele ved
vores slowfeeder. Den kan både bruges som en
almindelig høhæk og som en slowfeeder. Slowfeederfunktionen opnås ved at lægge et låg oven
på høet - enten i form af et godt lag halm eller
et fysisk låg. Hesten vil da spise fra bunden eller
fra hullerne i siderne.
Hurtig at fylde
TDJ Hay Feederen monteres i hjørnet af boksen

eller på en væg, og den enkle konstruktion giver
ifølge Torben Andersen også den fordel, at man
hurtigt kan fylde den op, da høet blot skal lægges ned i feederen.
Materialet til slowfeederen er en gennemsigtig, fleksibel specialplastik. Den går derfor ikke i
stykker, hvis hesten sparker, eller hvis den påkøres ved udmugning. Gennemsigtigheden gør
desuden, at man hurtigt kan se på afstand, om
hesten mangler hø.
TDJ Hay Feeder leveres som et samlesæt,
hvor man i bedste IKEA-stil, skal følge en tegning med kun to punkter.

