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De kwestie van het juiste voer

…bij brokkelhoeven
en een doffe vacht
Wanneer je paard niet lekker in zijn vel zit - zijn vacht glanst niet, zijn hoeven zijn droog - dan kan dit
vele oorzaken hebben. Toch is het in dergelijke gevallen niet onverstandig om zijn totale rantsoen eens te
bekijken. Het kan namelijk zomaar zijn dat je paard onvoldoende eiwitten binnenkrijgt, last heeft van een
verstoorde darmwerking of een tekort heeft aan enkele essentiële vitaminen en mineralen.
Paarden die in de zomer veel of alleen maar in de wei lopen kunnen
op een bepaald moment een doffe vacht krijgen. Zeker als in de
winter de vacht van je paard weer fors begint te groeien en hij
vollere manen en staart krijgt en je paard krijgt ’s zomers een heel
ander rantsoen, dan zou de oorzaak in een (tijdelijk) tekort kunnen
liggen. Vaak krijgt je paard dan te weinig mineralen (koper, zink)
binnen en biotine, een vitamine die een belangrijke rol speelt bij de
vet- en suikerstofwisseling en voor een glanzende vacht zorgt. Heeft
je paard last van een verstoorde darmwerking, dan kan hij naast een
doffe vacht ook last hebben van haaruitval en een schilferige huid

Goed om te weten
Sommige paardenhouders leggen tegen het einde van de
zomer hun paard alweer een deken op, om te voorkomen dat
de wintervacht al wordt aangemaakt. Dit helpt echter
nauwelijks, omdat de aanmaak van de wintervacht vooral
gestimuleerd wordt door het korter worden van de dagen.
Zo’n deken houdt je paard vooral schoon. Slaat hij aan de
binnenkant wit uit? Dat is talg en lichaamsvet, een teken
dat je paard bezig is met zijn vachtwissel. Dit verdwijnt
vanzelf weer.

(dit is geen zomereczeem!). Meestal verslechtert dan ook de conditie
van de hoeven.
“De vacht van een paard moet je van binnenuit verzorgen”, zo
adviseert Djilan Poelen van Pavo VoerAdvies. “Met veel wassen haal

bouwstoffen voor een gezonde vacht en hoeven. Wij raden het ook

je de beschermende vetten van de paardenhuid en een glansspray is

aan om de vachtwisseling in het voor- en najaar te ondersteunen;

enkel cosmetisch.”

zo’n verhaarperiode kost nu eenmaal extra energie.”

Biotine vind je terug in gisten en granen en misschien krijgt je paard

Heeft een paard last van jeuk of een serieus verstoorde darmwer-

die in de zomer niet of minder. Ook essentiële mineralen en eiwitten

king, dan is de doffe vacht slechts bijzaak en moet je jouw paard

vind je terug in krachtvoer. Djilan: “Als wij deze tekorten vermoeden,

door een dierenarts laten nakijken. Djilan: “Wanneer je Pavo Health-

adviseren wij Pavo HealthBoost erbij te geven. Hierin zitten alle

Boost gaat voeren, moet je binnen enkele dagen al resultaat zien. Is
dit niet het geval, dan kan er een onderliggende oorzaak zijn en kun
je je paard beter medisch laten onderzoeken.”
In het algemeen geldt: hoe fitter het paard, hoe strakker de vacht.
Maar de uitzonderingen zijn ook legio. “Hengsten lijken altijd wat
meer te glanzen dan merries of ruinen”, stelt Djilan. “Verder moet je
ook rekening houden met het ras en eventuele hormonen die
kunnen opspelen bij merries. Met Pavo HealthBoost geef je je paard
een brede ondersteuning in zijn algehele fitheid, met name naar de
vachtwisselperiode toe. De Pavo BiotinForte is een supplement
met koper, zink en gisten en werkt heel specifiek op de vacht- en
hoefconditie.

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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