CA P ko r t
Bij de wisseling van de seizoenen
vraagt het voerbeleid altijd wat extra
aandacht. Je paard staat vaker op
stal en begint met de ontwikkeling
van zijn wintervacht. Buiten hangt het
vochtige gras er wat slapjes bij, de wei
is zijn frisgroene aanblik verloren.

De kwestie van het juiste voer...

…als de seizoenen wisselen
Als voorbereiding op de stalperiode heb je
natuurlijk het onderkomen van je paard aan
een grondige inspectiebeurt onderworpen.
Je hebt kapotte stalplanken gerepareerd,
piepende staldeuren weer soepel gemaakt
met een beetje kruipolie en de waterleidingen doorgespoeld. De voer- en drinkbak zijn
geschrobd. Natuurlijk heb je de stal na deze
warme zomer even ontsmet en wellicht een
nieuw likje verf gegeven. Alles is klaar om je
viervoetige vriend zo comfortabel mogelijk
zijn uurtjes op stal te laten spenderen. Voor
het ene paard zijn dit enkel de nachten,
andere paarden brengen ook overdag veel
tijd op stal door.
Streef naar een vloeiende overgang
Probeer de overgang van de wei naar stal
vloeiend te laten verlopen. Zet je paard eerst
alleen ’s nachts binnen. Laat de conditie van
de wei het niet toe dat je paard overdag nog
veel in de wei komt, bouw die uurtjes dan
langzaam af. De voedingswaarde van het
gras gaat in de herfst hard achteruit.
De groei is eruit en de overgebleven stengels

bevatten vooral nog vocht. Voer je paard
daarom voldoende ruwvoer erbij, ook als hij
in de wei staat.
Sommige paarden verliezen serieus veel gewicht tijdens deze seizoenswisseling. Nu kan
het natuurlijk zo zijn dat jouw paard best
wat mag vermageren, omdat hij een dikke
grasbuik heeft gekregen. Maar worden zijn
ribben duidelijk zichtbaar, is je paard futloos
tijdens het rijden en kan de singel ineens één
of twee gaatjes strakker dan normaal, dan
valt hij misschien wat teveel terug in conditie.
Geef je paard dan naast extra ruwvoer, er
ook wat meer krachtvoer bij. Oudere paarden
kunnen in deze periode zeker wel wat
extra’s gebruiken. Het aanmaken van een
dikke wintervacht, kost hen veel energie.

komt te staan, pas dan op voor verstoppingskoliek. Is jouw paard hier gevoelig voor?
Geef hem zijn ruwvoer in een slowfeeder.
Dan is hij lekker bezig op stal en zal hij zich
minder snel tegoed doen aan zijn strobed.
Tip: Het natte herfstweer is voor paarden
– net als bij mensen – een aanslag op het
natuurlijk afweersysteem. Wil je het immuunsysteem van je paard extra ondersteunen
met een vitaminekuur? Geef hem er dan Pavo
HealthBoost bij. Hierin zitten vitaminen,
mineralen en gisten die het spijsverteringsysteem van je paard ondersteunen.

Pas op voor verstoppingskoliek
Je paard loopt op de wei bijna de hele dag
met zijn hoofd naar beneden van het groene
gras te snoepen. Op stal gaan sommige
paarden gewoon met dit gedrag door, al is
het dan geen gras dat ze eten maar stro.
Eet jouw paard veel stro wanneer hij op stal

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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