CA P ko r t

De kwestie van het juiste voer

…als je een lange
wedstrijddag hebt

Hoe leuk! Lekker met je paard op wedstrijd. Soms kunnen dat in de zomer lange (of soms zelfs meerdere)
dagen zijn. Terwijl je zelf nog een pakje drinken wegslobbert en een vooraf gesmeerde krentenbol wegwerkt, staat je paard op de trailer te wachten op de volgende proef. Waar heeft hij op zo’n lange wedstrijddag nu behoefte aan?
Water en ruwvoer zijn op een dag als deze de basis. Paarden vinden
het doorgaans heerlijk om onderweg naar de wedstrijd wat te
knabbelen te hebben in de trailer. Een goed gevuld hooinet voorziet in
die behoefte. Tussen de proeven door kun je soms je paard wat laten
grazen in het weiland waarin je trailer geparkeerd staat, maar dat is
lang niet altijd het geval. Het enige alternatief is dan je paard weer op

Is het heel erg warm? Geef je paard in combinatie
met vers water extra zouten of het elektrolytenmengsel Pavo E’lyte. Spons je paard verder af met
koud water langs de hals en – als hij dat toestaat
– tussen zijn benen. Zo blijft je paard ook lekker
fris tijdens de proeven!

de trailer te zetten. Biedt hem dan regelmatig water aan en zorg
ervoor dat hij ruwvoer ter beschikking heeft.

Is je paard een slechte
eter? Meng dan Pavo
Triple P liever niet
met een ander voer:
de kans bestaat dat jij
zijn eten dan alsnog
laat staan.

Op een normale wedstrijddag - wanneer je niet van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat van huis bent - heeft je paard voldoende
aan zijn portie krachtvoer die hij in de ochtend voor vertrek en ’s
avonds bij thuiskomst krijgt. Op intensieve wedstrijddagen
echter, als je paard bijvoorbeeld meerdere proeven of disciplines
moet lopen, kan hij wel wat extra’s gebruiken. Een half kilo’tje
Pavo Triple P doet dan wonderen. Het hoge suiker- en zetmeelgehalte, de haver en melasse zorgen voor een smakelijk, energierijk tussendoortje. De melasse zorgt ervoor dat ook paarden die
als ze van huis zijn minder makkelijk eten, hier hun neus niet
voor ophalen. Om ervoor te zorgen dat je paard geen suikerdipje krijgt voer je Triple P ofwel drie uur van te voren of een half
uurtje voor de proef begint.
Wil je een suikerdip helemaal voorkomen en er ook nog eens voor
zorgen dat je paard wat langer van zijn tussendoortje geniet, dan
kun je Pavo Triple P mengen met het uitgebalanceerde ruwvoer
Pavo Daily Plus. Zo blijft het energiepeil van je paard op niveau en
hoeft hij zich niet te vervelen. Pavo Daily plus is ook heel geschikt
als je geen hooi meeneemt op wedstrijd. Je kunt dit gewoon in de
voerbak van de trailer geven. Zo’n zak is eenvoudig meegenomen en je auto ziet er na de wedstrijd niet meteen hetzelfde uit
als de stal van je paard!

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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