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Zo natuurlijk mogelijk
Zoveel meningen, zoveel voermethoden. Maar wij zien onze paarden
graag dicht bij de natuur staan en willen hen graag geven wat ze
echt nodig hebben. En zo denkt Ariane Destuyver uit Bambrugge
er ook over. Zij schreef ons een brief waarin zij vroeg wat zij haar
– iets te zware – Haflinger en kruising Haflinger x Arabier het best
kan geven. Liefst een voer zonder granen, want dat past niet in haar
natural horsemanship-filosofie waarbij ze haar paarden zo natuurlijk
mogelijk huisvest, traint en voert.
Pavo-voedingsdeskundige Dany Van Moer hoeft Ariane niet
uit te leggen dat ruwvoer de basis blijft van het rantsoen
van beide paarden. Ariane heeft zich goed ingelezen en
geeft beide ruinen zo’n zeven, acht kilo hooi per dag.
Een slowfeeder moet ervoor zorgen, dat met name de
dertienjarige Haflinger Spirit zich niet direct helemaal
rond eet. De training van het duo bestaat uit elke dag zo’n
twintig minuten grondwerk en in het weekend worden er
lange wandelingen gemaakt. Ariane: “Dan zijn ze echt aan
het werk, doordeweeks doen ze enkel aan lichaamsbeweging.” De ruinen staan verder in een paddock met een
loopstal. “Als ik de paarden krachtvoer geef, dan zet ik ze
even apart in de stal. Zo voorkom ik dat Spirit te veel krijgt.

Ariane

- Spiri

t en Bo

Ook paarden waarbij je om een andere reden voorzichtig
moet zijn met een te groot aanbod van licht verteerbare
koolhydraten, kun je dit voer geven. Omdat Spirit een
beetje op zijn gewicht moet letten, krijgt hij een dagelijkse
portie van 700 gram Pavo Care4Life. Verder mag Spirit

“Wat gaat hij gelukkig zijn dat hij iets meer te eten krijgt!”
De vierjarige Haflinger x Arabier ruin Bo heeft eerder de
neiging snel te vermageren. Mijn vraag is dus eigenlijk: hoe
houd ik mijn paardjes op een natuurlijke wijze gezond en
tevreden, zonder dat de één te zwaar en de ander te licht
wordt.”

Elf kruiden
De basis van zeven, acht kilo hooi per dag per paard, blijft
gehandhaafd. Daar bovenop adviseert Dany om Bo dagelijks
2x700 gram Pavo Care4Life te geven. Pavo Care4Life is
een structuurrijke mix met elf verschillende kruiden, met
collageen voor de gewrichten en préen probiotica.
Tegelijkertijd is de mix granen- en melassevrij. Deze mix
is speciaal bedoeld als volledig voer voor paarden die
recreatief of helemaal niet gereden worden. Het suiker en
zetmeelgehalte is slechts negen procent, het niveau van
ruwvoer. Dit is vooral belangrijk voor paarden
met overgewicht of die aanleg hebben
om hoefbevangen te
raken.

van Dany twee handjes Pavo Daily Plus, een uitgebalanceerd ruwvoer, bij zijn 700 gram Pavo Care4Life krachtvoer. Dit stimuleert paarden om langer te kauwen, waardoor het verveling tegen gaat en de paarden een vol en
tevreden gevoel geeft. Te meer omdat buurman Bo langer
over zijn portie krachtvoer zal doen, is dit ook een ideaal
middel om voernijd tegen te gaan. Ariane is verbaast,
omdat haar bourgondisch aangelegde Haflinger nu op een
strenger regime staat: “Wat gaat hij gelukkig zijn dat hij
iets meer te eten krijgt!”

Pavo Slobber
Als kers op de taart mogen beide paarden in het weekend
na de wandeling een portie Pavo Slobber. Dany:
“Zo kan het mineralentekort meteen weer worden aangevuld en komt de vochtbalans snel weer op peil. Pavo
Slobber is rijk aan granen, zemelen en gekookt lijnzaad.
Dit zullen dus de enige granen zijn die de paarden van
Ariane krijgen. Spirit mag een halve schep en Bo een hele
schep slobber. Belangrijk is om één schep slobber aan te
maken met zo’n twee liter warm water. Door het warme
water komen de aroma’s beter vrij, maar wordt ook het
blauwzuur inhet lijnzaad geneutraliseerd. Wanneer Ariane
dit voedingsregime aanhoudt, komen beide paarden niets
tekort en wordt het verteringsstelsel van de paarden
optimaal gerespecteerd.”
Voor vragen over voeding en gezondheid kun je bellen
met Pavo VoerAdvies± 0900 – 7227336 of mailen naar
voeradvies@pavo.net

