…tijdens de natte en gure
wintermaanden
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De kwestie van het juiste voer...

Het kan vriezen, het
kan dooien. Het typeert
de natte, gure winters
in de lage landen,
waarbij het soms ook
ineens flink kan vriezen.
Veel paarden staan
nu langer op stal en
paardenliefhebbers
moeten wat meer afzien
om aan de behoeften van
hun viervoeter te voldoen.

Je paard van voldoende vers drinkwater
voorzien is voor sommigen misschien wel de
grootste uitdaging. Als de waterleiding bevroren is of afgesloten om dit te voorkomen,
betekent dit: sjouwen! Het makkelijkst is om
een waterbak in de stal te plaatsen. Met name
voor paarden die hun hooi graag ‘soppen’ in
het water is dit een uitkomst. Bij paarden die
met de waterbak gaan spelen of erin mesten,
kun je een emmer aan de stal hangen. Check
regelmatig of de emmer nog voldoende water
bevat. Kun je geen water in de stal verzorgen, ga dan om de paar uur langs met een
emmer water. Je hoeft ’s nachts niet per se je
bed ervoor uit te komen, maar zorg dan dat
je direct voor het slapen gaan en wanneer je
opstaat de drinkwatervoorziening controleert
of zet toch een emmer neer. Geef de paarden
indien mogelijk lauw water, in plaats van een
ijskoude plons, dan drinken ze vaak beter. Bij
buitenpaarden is het herhaaldelijk ijs breken,
bijvullen en voorkomen dat het direct weer
bevriest van de watervoorziening bijna een
dagtaak…al zijn sommige paarden erg handig
in het zelf open houden van het water.

- Je kunt je paard verwennen met een lekkere warme
slobber. Hij krijgt dan meteen flink wat vocht binnen.
- Staat je paard langer op stal, geef hem dan minder
krachtvoer. Hij heeft die energie nu niet nodig en je
voorkomt mogelijk spierbevangenheid.

Ruwvoer houdt kachel brandend
Hoe kouder het wordt, hoe meer ruwvoer je
geeft; ruwvoer houdt je paard warm. Bij de
vertering ervan komt veel warmte vrij, die je
paard gebruikt om zichzelf op temperatuur
te houden. Hooi en voordroog houden de
spijsvertering op gang en de kachel brandend. Ruwvoer helpt ook tegen ongewenst
gewichtsverlies in de winter. Een bijkomend
voordeel van hooi en voordroog is dat
paarden er lekker lang over doen om het op
te eten. Dit voorkomt verveling, die op de
loer ligt nu je paard meer uren op stal moet
doorbrengen. Hooi is erg droog en je paard
heeft veel water nodig om verstoppingen te
voorkomen. Goed kunnen drinken is dus erg
belangrijk.
Belangrijke aandachtspunten
Drinkt je paard minder dan normaal of kan

hij zijn hooi niet in water drenken, zoals hij
normaal wel doet, dan ligt een slokdarmverstopping of verstoppingskoliek op de loer.
Sommige paarden zullen minder hooi eten,
wanneer ze onvoldoende water ter beschikking hebben. Het droge hooi zorgt immers
voor een dorstprikkel. Dit zijn belangrijke
aandachtspunten in de wintermaanden.

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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