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De kwestie van het juiste voer

Meer stal en minder
buitenleven
Voor veel paarden is het haast onvermijdelijk, de winterperiode staat gelijk aan meer uren op stal en
minder in de weide. De graslanden zijn te nat, te hard of te glad en na één vrolijke galoppade is wat eens
je weiland was vakkundig omgeploegd tot akker. Ieder paard reageert anders op de overgang van buitennaar binnen seizoen. Sommigen hebben het er echt een beetje moeilijk mee…
Er is één vraag die het Pavo-groomingteam in deze overgangsperi-

Djilan raadt paardenhouders aan zoveel mogelijk kwalitatief

ode bijna dagelijks krijgt voorgeschoteld. “Mijn paard staat nu meer

ruwvoer te geven en dit aan te vullen met Pavo DailyPlus, een

op stal en hij valt terug in conditie en gewicht, terwijl de trainingsin-

uitgebalanceerd ruwvoer (voedingswaarde gelijk aan goed hooi) dat

tensiteit hetzelfde is gebleven. Wat moet ik doen? Ik wil liever niet

je mengt met krachtvoer. Paarden doen zo langer over hun eten, en

meer voeren, want ik ben bang dat hij dan te heet wordt.”

kauwen ook meer, wat de speekselproductie bevordert. Een gezonde

Voedingsadviseur Djilan Boelen probeert de paardenhouders via een

speekselproductie is weer goed voor het spijsverteringsstelsel.

uitgebreid telefonisch consult zo goed mogelijk te begeleiden.

Djilan: “Ook wanneer een paard gevoelig is voor maagzweren

Hierbij komt zij telkens terug op de basis: het ruwvoer. “Veel

adviseer ik dit product.”

paardenhouders testen niet de kwaliteit van hun ruwvoer, hoewel dit

Eigenaars die bang zijn voor spier- of hoefbevangenheid of die aange-

wel verstandig zou zijn. Zeker nu steeds meer mensen er de voor-

ven dat hun paard gevoelig is voor suikers, krijgen Pavo SpeediBeet

keur aan geven ‘natuurlijk’ hooi te voeren. Onbemest en onbespoten.

geadviseerd. Hierin zitten makkelijk verteerbare vezels (pectine),

Dat klinkt natuurlijk mooi, maar onbemest hooi bevat aanzienlijk

waaruit het paard veel energie kan halen en calcium dat een positief

minder calcium, eiwitten en mineralen en dus veel minder voedings-

effect heeft op de zuurtegraad van de maag. “Het is eigenlijk een

waarde. Heeft het hooi ook nog eens lang op het land gestaan, dan

nieuwe vorm van geweekte bietenpulp. Geef je al vrij veel krachtvoer –

wordt het grofstengelig en moeilijk verteerbaar. Voor sobere rassen

bijvoorbeeld 3kg per dag – dan kun je er 0,75 kg Pavo SpeediBeet

kan dit werken en dit hooi is ook prima als buikvulling, maar een

bijgeven. Deze hoeveelheid vlokken week je tien tot vijftien minuten in

sportpaard of zogende merrie heeft dan echt wat meer nodig. Wat

water en dan heb je ruim vier kilo product. Hier is je paard wel even

soms ook een rol speelt, is dat een stalhouder maar een beperkte

zoet mee. Eventueel kun je dit nog aanvullen met een eiwitrijke

hoeveelheid hooi ter beschikking wil stellen, waardoor er in som-

luzernebrok of je kunt een beetje olie (beginnen met 30-50ml en

mige stallen eigenlijk onvoldoende ruwvoer kan worden gevoerd.”

opvoeren naar max. 100-150ml) in de Pavo SpeediBeet mixen.”

Geen energiebommetje please!
Het is een uitdaging om de paarden die gewicht verliezen en achteruit
gaan in conditie weer fit te krijgen, zonder dat het energiebommetjes
worden. Tegelijkertijd is het mooi meegenomen, wanneer je jouw paard
een product kunt voeren wat niet meteen – zoals het meeste krachtvoer
– hap, slik weg is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat hij echt wat
te kauwen heeft!

De bereiding van
SpeediBeet.
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Wil jij de voeding van jouw paard
ook beter afstemmen op het werk dat
hij doet, waarbij rekening wordt gehouden met ras,
weidegang en andere belangrijke factoren?
Stuur dan een mailtje naar: info@capmagazine.eu

