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...wanneer je paard een
dagje ouder wordt
…Ouderdom komt met gebreken. Dat is bij mensen zo en bij paarden niet anders.
Regelmatig bewegen houdt hen soepel en een aangepast rantsoen helpt je viervoeter om letterlijk
en figuurlijk goed in zijn vel te blijven zitten.
Iedereen die een oud paard heeft, weet dat de winter een
lastige periode voor hen is. Ze verliezen eenvoudig gewicht,
lopen sneller een hoestje op en hun vacht ziet er niet zo
stralend uit. Djilan Boelen van Pavo VoerAdvies krijgt veel
vragen over voeding voor oudere paarden.

vezels. Omdat je paard nu eenmaal niet alleen kan leven
van krachtvoer en toch echt ruwvoer binnen moet krijgen
adviseert Djilan om paarden die echt geen hooi of voordroog meer wegkrijgen er een combinatie van bietenpulp
en grasbrok bij te geven. “Kun je geen grasbrok vinden,

Aan deze ouderdomsverschijnselen kun je als eigenaar niets doen,
maar je kunt je paard wel helpen...
En omdat het aantal oudere paarden toeneemt, is er
speciaal voor deze doelgroep een nieuw voer ontwikkeld,
Pavo 18Plus.
“Oudere paarden doen het vaak goed op gras, dus tijdens
het weideseizoen komen de oudjes weinig tekort”, vertelt
Djilan. “Wanneer de voedingswaarde uit het gras verdwijnt
en er hooi of voordroog voor in de plaats komt, vallen
sommige paarden terug in conditie. Dit komt omdat ruwvoer
net wat lastiger te kauwen is en veel oudere paarden niet
meer over zo’n goed gebit beschikken als vroeger.
Ook de verteerbaarheid van de voedingsstoffen gaat
minder efficiënt, waardoor een deel niet wordt opgenomen.
Dit zorgt ervoor dat een ouder paard wat minder weerbaar
is in onze gure en natte winters.”

‘Hapklare brok’
Aan al deze ouderdomsverschijnselen kun je als eigenaar
niets doen. Maar je kunt je paard wel helpen door de
benodigde voedingsstoffen ‘als hapklare brok’ aan te
bieden, zodat je zeker weet dat hij voldoende voedingsstoffen, vitaminen en mineralen binnenkrijgt.
Pavo 18Plus is een muesli met kleine brokjes die snel uit
elkaar vallen. Het kan zowel droog als geweekt worden
gevoerd en er zitten onder meer extra vitaminen,
mineralen, eiwitten en anti-oxidanten in. Er is dus al direct
rekening gehouden met het feit dat niet alles zal worden
opgenomen. Verder is bij de samenstelling van deze muesli
gekozen voor goed verteerbare grondstoffen en extra

TIP
Heeft jouw paard last van PPID (de ziekte van Cushing)?
Combineer dan de Pavo 18Plus muesli met Pavo
SpeediBeet. Dit helpt het gehalte aan zetmeel en suiker
in het totale rantsoen te verlagen. Je kunt beide
producten gewoon bij elkaar mengen.

dan is een luzernebrok – met iets meer eiwit en energie een goed alternatief. Deze brokken kun je ook weken en
mengen met de muesli, zodat het vezelgehalte op peil blijft.

TIP
Hoeveel Pavo 18Plus muesli je moet voeren hangt af
van de conditie van je paard. Is hij te mager en moet hij
juist aankomen? Of wil je hem alleen netjes op gewicht
houden? Voor de juiste voerhoeveelheid check
www.pavo.nl/producten en verder klikken bij Pavo 18Plus
.

Is je paard een slechte drinker? Dan is dit een extra reden
om voor deze vorm van voeren te kiezen: je hebt immers
wel een paar liter water nodig om het voer goed te
mengen!”
Een gevolg van een
verminderde opname van
voedingsstoffen is vaak
een slechter wordende
vacht. Met de aangepaste voeding voor
senioren verbetert dit
weer.
Djilan: “Zeker bij
paarden tussen
de 20 en 30 jaar.
De verhaarperiode in
het voor- en najaar
zal altijd lastig
blijven, omdat dit
deels hormonaal
bepaald is.”

Voor vragen over voeding en gezondheid kun je bellen
met Pavo VoerAdvies: 0900 – 7227336 of mailen naar
voeradvies@pavo.net

