...bij pittige, jonge paarden
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De kwestie van het juiste voer

Laten we eerlijk zijn: eigenlijk willen we allemaal zo min mogelijk problemen bij het inrijden en doorrijden van onze jonge (sport)paarden. Maar ook het opleren van paarden gaat met vallen en opstaan. De één
is nog een grotere stuiterbal dan de ander, en van al dat gestuiter krijg je honger…en van energierijk voer
nog veel meer zin om eens lekker met je ruiter rond te racen...Hoe doorbreek je nu deze cirkel, zonder dat
je paard te mager wordt?

Deze vraag krijgt Djilan Boelen van het Pavo-groomingteam

KWPN’ers op de leeftijd van drie à vier jaar nog een paar centime-

regelmatig voorgeschoteld. “Doordat jonge sportpaarden soms

ter en ook dat kost energie. Die vind je in een sobere brok niet,

behoorlijk heet kunnen zijn, worden ze vaak op de meest sobere

dus vermageren veel jonge paarden”, zo schetst Djilan de situatie.

brok gezet die er te vinden is. Dit lijkt op zich een logische keuze,

Het is een logisch dilemma. Al geef je de jonge paarden tijdens deze

maar dat is het niet. Nieuwe dingen leren en ervaringen opdoen

periode onbeperkt toegang tot kwalitatief goed ruwvoer, dan nog

kost jonge paarden veel energie, bovendien groeien jonge

loop je een grote kans dat ze vermageren. Djilan: “Ik adviseer

BWP’ers en

mensen dan om naast het ruwvoerrantsoen onze meest
energierijke brok, de Pavo EnergyControl, te geven. In een
eerste reactie zie je mensen dan schrikken: het laatste wat ze
willen is dat hun paard nog heter wordt.” Echter, door de
speciale samenstelling van de brok, kan Djilan met zekerheid
zeggen dat de paarden er niet nog springeriger van worden.
In de Pavo EnergyControl zit heel weinig haver ten opzichte
van andere sportvoeders. Wel staat deze brok hoger in het
eiwit- en vetgehalte. Vet voorziet in de energiebehoefte van
jonge paarden die opgeleerd worden en zorgt tevens voor
wat vlees op de ribben. De eiwitten ondersteunen de groei
en de opbouw van spiermassa. Tegelijkertijd is deze brok
relatief arm aan suiker en zetmeel, ingrediënten waarvan
paarden juist meer explosieve energie krijgen.
Djilan: “Het zit hem in de energievorm. Geef je een jong
paard normaal vier kilo sobere basisbrok, dan heb je aan
twee kilo Pavo EnergyControl per dag genoeg. Eventueel
vul je dat aan met wat geweekte bietenpulp of een scheut
olie over het voer. Jonge paarden hebben nu eenmaal
veel energie nodig, daar ontkom je niet aan. En zit je
paard eenmaal goed in zijn vel, dan kun je eventueel
weer omschakelen naar het oude rantsoen.”
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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
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