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DIER & VOEDING
Nieuwsbrief van Handelsonderneming L Stevens

Voedingstips voor oudere paarden
Het goed voeren van oudere paarden is een behoorlijke uitdaging. Je kunt je senior
bijvoorbeeld te veel voer geven, onjuist voer geven of te laat zijn om extra voer te geven.
Daarbovenop komt dat oudere paarden minder goed voedingsstoffen uit hun voer halen.
De voerspecialisten hebben een aantal tips.
Ruwvoer is de basis van het rantsoen, ook voor jouw oudje
Het kauwen op ruwvoer is een natuurlijke behoefte van een paard. zorg dat je te allen tijde
voldoende ruwvoer beschikbaar stelt. Ook als jouw senior minder kiezen heeft. Het zorgt
namelijk voor een gezonde darmwerking. Geef zacht en fijn ruwvoer, omdat hier minder
kauwactiviteit voor nodig is en daardoor beter verteerbaar zal zijn.
Extra behoefte aan vitaminen en mineralen
De behoefte aan vitaminen en mineralen is bij oudere paarden extra hoog, doordat ze zelf
niet alles meer goed aan kunnen en op kunnen nemen. Daarom zal deze aangevuld moeten
worden.
Let op de energiewaarde en verteerbare eiwitten
Senioren kunnen zichzelf moeilijker warm houden, daarom is aanvulling van energie zeker in
de winter erg belangrijk. Bovendien is het voor het onderhoud van spieren en weefsel
belangrijk dat jouw senior eiwitten binnen krijgt die extra goed verteerbaar zijn.
Houd hier dus rekening mee bij het kiezen van de voeding voor jouw 'oudje'.
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Wisten jullie dat!
In de analyses van ruwvoermonsters van dit jaar is een verontrustende
ontwikkeling te zien als het gaat om de suikergehaltes. Bijna de helft van de
monsters die landelijk gedaan worden bevat zoveel suiker dat het ruwvoer niet
geschikt is voor paarden die gevoelig zijn voor suiker en zit laag in eiwit.
Het eiwitgehalte in het ruwvoer dit jaar extreem laag is. Zorg dat je vroegtijdig
de eiwitbehoefte van je paard aanvult. Dit kan met verschillende producten zoals
met een Merriebrok, Omega 369 Mix, Proteïne Plus, Fiberbeet en Performance 14.
Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact op!

Een paard
bestaat uit 55%
spieren, de
eiwitbehoefte bij
is dus groot
Verontrustende
lage
voederwaardes in
het ruwvoer!

Paarden weer op de paddock?
Pas op voor zandkoliek!
Het grasland heeft het zwaar te verduren gehad deze zomer door de aanhoudende
droogte en hoge temperatuur. Inmiddels staan de paarden weer meer in de
zandpaddock. Hierdoor is de kans groot dat paarden en pony's zand binnenkrijgen.
Bovendien wordt het hooi dat nu wordt bijgevoerd al gauw extra stoffig door de
droge zomer. Het is opletten geblazen, want zandopname vergroot de kans op
zandkoliek!
Zand kan niet verteerd en afgevoerd worden. Dit hoopt zich dan op. Om
verteringsproblemen en koliek te voorkomen kun je Psylliumslobber voeren.
Wanneer de slobber in aanraking komt met water verandert het in een slijmerige
massa. Zand hecht zich hieraan en verdwijnt samen met de slobber uit het paard.
Probleem opgelost!
Voer 1 gram Psylliumslobber per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 7 tot
maximaal 10 dagen en dit 1 op 1 mengen met water (dus 600 gram
Psylliumslobber voor een paard van 600 kg mengen met 600 gram water). De te
voeren hoeveelheid in één keer verstrekken. Zorg ervoor dat jouw paard of pony
altijd beschikt over vers drinkwater en een zoutblok.

Nu een gratis voerschep bij een zak Subli Psyllium slobber

Totaalleverancier? Ook erfdieren!
Naast paardenvoer leveren wij ook een compleet assortiment diervoeders voor
Pluimvee, Rund, Varken, Konijn, Cavia, Schaap, Geit, Alpaca, Duif en diverse
vogel voeren.
Ook Hond, Zeker!
Bij ons vind je de bekende merken, Versa Laga, Royal Canin, Eukanuba, Prins,
Hills, Cavom hondenvoer, Iams, Fokker, Nutro, Biofood, Smolke, ECOstyle,
Beneful, Pro Plan, Edgard & Cooper en nog veel meer!
En kat? Ook!
Onder andere kattenvoer van: Devotion, Royal Canin, Eukanuba, Whiskas, Felix
kattenvoer, Prins, Gourmet, Iams, Pro Plan en nog veel meer!

Nieuw! Cavalor Nutri Fiber
Cavalor Nutri Fiber is een zeer smakelijke
balancer, hoog in vezel en bevat een
complete mix aan vitamines en mineralen.
Dit maakt Nutri Fiber een onmisbare
aanvulling op ruwvoer.

Speciaal ontwikkeld voor paarden die naast
ruwvoer weinig tot geen krachtvoer krijgen.
Cavalor Nutri Fiber bevat naast de
onmisbare vezels, vitaminen en mineralen
ook echte stukjes wortel en appel. Dit maakt
dat zelfs de meest kieskeurige eter Nutri
Fiber heerlijk vindt.
Kortom, Cavalor Nutri Fiber is een
smakelijke mix die de gezondheid van je
paard ondersteunt, zonder overdaad aan
calorieën en energie.

Nu 10% Korting op de eerste zak Cavalor Nutri Fiber

