Ieder pondje gaat door het mondje...
Wat is het voorjaar toch

een graasmasker aan te

heerlijk en hoe fijn is het

doen. Je kunt hem ook wat
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De kwestie van het juiste voer

korter in de weide zetten en

dat de paarden weer lek-

daarnaast bijvoorbeeld op een
zandpaddock.

ker veel en lang de weide
in kunnen. De meeste

Het toverwoord is afwisseling
Er bestaat geen kant-en-klaar

lastige insecten zijn nog

voer waarmee je jouw paard

niet in groten getalen

tijdens het werk lekker fris

aanwezig, dus waar

methodes om je paard fris

krijgt. Er zijn wel rijtechnische
in zijn hoofd en fris aan het

zou je je nog druk om

been te houden. Eén van de

maken? Nou,….som-

belangrijkste is om je paard
voldoende afwisseling te geven

mige paarden hebben

in zijn werk. Leg eens een balkje

de neiging om zwaar-

neer, ga buiten rijden of doe

der te worden van

tempowisselingen met hem.

eens wat grondwerk of snelle

het voorjaarsgras en

Geef je paard niet teveel
krachtvoer; hij krijgt er misschien

tegelijkertijd slomer

wat energie van, maar ook hier
geldt: elk pondje gaat door zijn

te worden in het werk.

mondje…Let er wel op dat als je

Hoe ondervang je dat

minder dan 1,5 kilo krachtvoer
geeft, je paard wel extra vitaminen

nu weer?

en mineralen nodig heeft. Deze
krijgt hij dan onvoldoende

Bij sommige paarden is het

binnen via de weidegang en het

echt een uitdaging om ze

krachtvoer.

actiever, maar niet dikker, te laten worden. In de weide bewegen
ze veel meer dan op stal, dus de ergste frissigheid is er met rijden

Smakelijke muesli

wel af. Stressgevoelige paarden zullen niet zo snel dik worden,

Staat jouw paard in een pensionstal, dan zijn de maatregelen die je

maar is jouw paard wel gevoelig voor een paar kilootjes meer, dan

kunt treffen met betrekking tot de weidegang beperkt. Reageert jouw

kun je beter wat maatregelen treffen. Je kunt denken aan een lange

paard op meer suikers en zetmeel in het voer? Dan kun je hem wat

termijnoplossing, zoals het opnieuw inzaaien van de grasmat. Van

werklustiger maken, door een krachtvoer aan te bieden met een wat

een grasmengsel met veel Engels raaigras komen paarden eerder aan,

hoger gehalte aan suiker en zetmeel. Dit kan in de vorm van haver,

omdat het veel energie bevat. Beter kun je dan voor een grasmengsel

een sportbrok of een smakelijke muesli, zoals Pavo Triple P. Geef

kiezen - eventueel met kruiden - dat lager in het energiegehalte staat

hiervan dezelfde hoeveelheid als je normale portie krachtvoer, niet

en meer structuur heeft. Zo creëer je tevens een dichtere grasmat,

meer. Hoewel niet alle paarden hier even sterk op zullen reageren

die niet zo snel stukgelopen wordt. Ook een zogenoemde ‘paddock

is dit – naast de rijtechnische methoden – de beste manier om jouw

paradise’ houdt paarden aan het eten, maar ook in beweging.

paard fris en in een goede conditie de zomer tegemoet te laten gaan.

Beperkende maatregelen
Een andere oplossing is bijvoorbeeld strookbegrazing. Je geeft je
paard niet ineens de hele grazige, groene weide tot zijn beschikking,
maar je schermt een stuk af, zodat hij maar beperkt kan snoepen
van het verse groen. Telkens schuif je de draad een eindje op,
zo controleer je wat je paard op een dag binnenkrijgt. Is 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

erg gulzig of komt hij heel snel aan, dan kun je overwegen hem
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