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שירלי פרבר  -ייעוץ מקצועי בהזנת סוסים
רקע
השירות המקצועי בהזנת סוסים ניתן על ידי שירלי פרבר ,תזונאית סוסים עצמאית ,חוקרת ובוגרת
תואר שני במדעי הסוסים ) (Equine Scienceמטעם אוניברסיטת אדינבורו )סקוטלנד( .העורכת
הראשית ומייסדת ארגון אקווידע להנגשת מדע ומידע למען רווחת סוסים וחמורים
) .(www.equida.org.ilופועלת כנציגה הישראלית של בית הספר הוטרינרי באוניברסיטת אדינבורו
וכשגרירה המקצועית של הארגון הבינלאומי  Equitopiaבישראל .חברה בארגונים בינלאומיים;
EAAP - European Federation of Animal Science, ESVCN - European Society of
Veterinary & Comparative Nutrition, ISES - International Society for Equitation
Science, RSB - Royal Society of Biology
הציגה את המחקר הראשון שעוסק בהזנת סוסים בישראל בכנס ;ESVCN 2020
S. Ferber, et al. (2020) Feeding Management and Health of horses in Arid Climates
שירלי עובדת כיועצת עצמאית לבעלי סוסים ,מנהלי אורוות ,יצרני מזון ותוספים ,משווקים ויבואנים.
כולל תכנון תוכנית תזונתית פרטנית ,תכנון תפריט לאורווה ,דגימת שחת ומזונות לבדיקות מעבדה,
ייעוץ לאפיון ופיתוח מוצרים ,כתיבה טכנית וסקירה מדעית מקצועית והן קיום הרצאות ,קורסים
והכשרות בנושאי הזנה ורווחה של סוסים וחמורים .כיום תזונאית הסוסים הרשמית של יחידת
הפרשים במשטרת ישראל!
שירותי הייעוץ ,הידע וההמלצות מסתמכים על מדדים מוכרים ,מחקרים עדכניים וממצאי מעבדה.
*אין היועצת אחראית על איכות או תקינות המזון הנרכש מגורמים אחרים.

תזונה מאוזנת מותאמת אישית תורמת ל ביצועים ,ל בריאות
ו לרווח ת הסוס ,וחוסכת בעלויות הגידול הכלליות.
שירותי ייעוץ מקצועי בהזנת סוסים מיועדים לספק ליווי מקצועי בהתאמת הרכב מנה אידיאלי לפי
הדרישות התזונתיות של הסוס הספציפי או לפי קבוצות סוסים באורווה ,בהתאם לפרמטרים שונים.
מטרות הייעוץ והתוכנית התזונתית:
 שמירה על מצב גופני מיטבי תזונה תומכת לבעיות רפואיות הפחתת סיכון להפרעות במערכת העיכול והפרעות מטבוליות תמיכה לביצועים אתלטיים אופטימליים -צמצום פחת והתייעלות בממשק והזנה

השירות מיועד למגדלי סוסים ,וטרינרים ,יצרנים ,מפתחים ,משווקים ,מגדלים
חקלאיים וארגונים.
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שירות מינוי ים  ,ייעוץ וליווי מקצועי בהזנת סוסים – מחירון 2022
מינוי חודשי

מינוי ל 3-חודשים

מינוי ל 6-חודשים

מינוי שנתי

₪ 250

₪ 460
) ₪ 160לחודש(

₪ 720
) ₪ 120לחודש(

₪ 1200
) ₪ 100לחודש(

עלות חד פעמית לתקופה

השירות כולל:
 שיחת ייעוץ ראשונית לקבלת מידע )כחצי שעה(.
 מענה בייעוץ וליווי מקצועי טלפוני ובהודעות ,בהיקף סביר בשעות הפעילות )א-ה.(8:00-18:00 ,
 מענה על שאלות והכוונה כללית בהתאמת מזונות בתפריט קיים.
 ליווי אובייקטיבי ומקצועי ברכישת חציר ,מוצרי מזון ותוספים מתאימים.

עלות למינויים עלות ללא מינוי

שירות
ביקור ייעוץ לסוס יחיד באורווה

₪ 300

₪ 600

ביקור ייעוץ לאורווה עד  5סוסים

₪ 900

₪ 1100

) ₪ 180לסוס(

) ₪ 220לסוס(

ביקור ייעוץ לאורווה עד  10סוסים ₪ 1500
) ₪ 150לסוס(

₪ 1800
) ₪ 180לסוס(

שירותים נוספים
הפקת תוכנית תזונתית ומסמך מסכם

תוספת  ₪ 250למנוי

ביצוע בדיקות מעבדה והערכה
מקצועית לדגימות מזון

החל מ ₪ 350
*תופק הצעת מחיר נפרדת לפי סוג הבדיקה ומספר הדגימות.

שימו לב:
 לאורוות גדולות )מעל  20סוסים( תופק הצעת מחיר נפרדת לפי הזמנה.
 מסקנות והערכות בייעוץ מרחוק מוגבלות ,ותלויות באיכות הצילום וטיב המידע המדווח.
 המחירים אינם כוללים מע"מ ועלויות נסיעה.

בברכה,
שירלי פרבר
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