Excellent Care
Voedingsadvies paard – invulformulier

Een goed voedingsadvies op maat voor uw paard is enkel mogelijk indien zo nauwkeurig mogelijk is vastgesteld
wat en hoe uw paard gevoerd wordt. Neem de tijd om dit formulier in te vullen en probeer zo precies mogelijk te
antwoorden. Indien er specifieke eisen worden gesteld aan de te verstrekken informatie, dan zal dit bij de
betreffende vraag nader worden uitgelegd en gespecificeerd.
De informatie die u verstrekt zal vertrouwelijk worden behandeld en niet worden gedeeld met derden, tenzij u
hier expliciet toestemming voor geeft.
Tip! Laat alvast een Excellent ruwvoeranalyse uitvoeren door Equifeed. Met de exacte voedingswaarde, inclusief
mineralen en spoorelementen, kan de rantsoenberekening precies op maat worden gemaakt. Ruwvoer is sterk
wisselend van kwaliteit en voedingswaarde. Indien, bij het ontbreken van een ruwvoeranalyse, de
voedingswaarde van het gegeven ruwvoer moet worden geschat kan minder nauwkeurig worden geadviseerd.

Gegevens eigenaar
Voornaam:
Achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Gegevens paard

Naam van het paard:
Geboortedatum paard:
Ras:
Chipnummer:
Geslacht: Merrie
Arbeid: Lichte arbeid - B tot M niveau tot 5 uur per week

Hoeveel arbeid een paard verricht bepaalt ondermeer het energieverbuik van een paard en daarmee
kan de behoefte aan voedingsstoffen van het paard hoger zijn dan een paard wat geen arbeid verricht.
Let op: paarden werken niet snel zo hard dat hiervoor in voeding gecompenseerd hoeft te worden. Pas
vanaf ten minste 5 dagen per week, een uur lang training op Z-niveau of hoger vraagt om compensatie.
Uiteraard zijn hier individuele verschillen in, dit kan altijd besproken worden.

Medische gegevens
Heeft uw paard momenteel medische problemen, relevante medische problemen gehad of krijgt het
medicatie? Geef dit dan aan. Denk aan bijvoorbeeld gebitsproblemen, hoefbevangenheid, insuline
resistentie, diarree, mestwateren, mok, huidklachten, luchtwegproblemen, gebruik pijnstillers etc.
Indien het een uitgebreide medische geschiedenis betreft, vat dit dan kort samen. In overleg kan
eventueel het medisch dossier bij uw eigen dierenarts worden opgevraagd.

Management en huisvesting

Type stal: Pensionstal kleinschalig - Minder dan 10 paarden
Type bodembedekker: Stro

Een ‘eetbare’ bodembedekker kan als afleidingsmateriaal dienen, maar ook voedingswaarde hebben zoals stro. Bovendien kan een paard bij
bijvoorbeeld een vermageringsdieet de neiging krijgen de bodembedekker op te eten. Door dit mee te nemen in het voedingsadvies kunnen
we hier rekening mee houden en eventuele (tijdelijke) aanpassingen adviseren.

Hoe vaak wordt uitgemest: Dagelijks

Ook dit geeft inzicht in de ‘eetbaarheid’ van de bodembedekking.

Hoe vaak wordt gevoerd: 3x per dag
Voertijden en de voerfrequentie hebben een grote invloed op de mate van welzijn van het paard. Niet alleen bepaald het de duur dat een
paard wat te eten heeft, maar bijvoorbeeld krachtvoer apart voeren van het ruwvoer kan de spijsvertering beïnvloeden.
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Wat zijn specifiek de voertijden?
Geef daarbij per tijd aan of enkel ruwvoer, enkel aanvullend (kracht)voer of een combinatie wordt gevoerd.

Voer je zelf of iemand anders? Krachtvoer wel, ruwvoer niet
De manier waarop gevoerd wordt kan per persoon verschillen.

Krijgt je paard ook weidegang? Ja, alleen 's winters niet, weidegang van ongeveer mei tot en met oktober
Heeft u nog een opmerking, of waren de keuzemogelijkheden niet passend? Dan kunt u hier
nadere toelichting geven:

Ruwvoer

Gebruik voor het nauwkeurig wegen van een portie ruwvoer een hooinet en een unster of
hangweegschaal. Weeg eerst het hooinet leeg en daarna gevuld. Trek de waarde van het lege
hooinet af van de waarde van het gevulde hooinet. Op verschillende momenten van de dag worden
soms verschillende portie groottes gevoerd. Weeg daarom alle porties die je op een dag zou voeren
(per 24 uur) en tel die bij elkaar op. Eventueel kan ruwvoer ook worden gewogen met een digitale
personenweegschaal en een wasmand voor het hooi. Let op, dit is iets minder nauwkeurig.
Welk type ruwvoer krijgt je paard hoofdzakelijk?

Voordroogkuil - Relatief droog gras, in plastic verpakt

We gaan er van uit dat je paard hoofdzakelijk vers of gedroogd gras krijgt. Soms krijgen paarden bewust een combinatie van hooi en
voordroogkuil. Vul hier het ruwvoer in wat het grootste aandeel (in kilogrammen) van het rantsoen van je paard is.

Wat is de oogstmaand en het oogstjaar van het bovengenoemde ruwvoer?
Weet u welke snede dit is geweest?
Elk jaar wordt aan het begin van het jaar opnieuw begonnen met tellen als het om snedes gras gaat. De eerste snede is vaak in april of mei, de
laatste (soms de derde snede tot soms zelfs de zesde snede) vaak in oktober. Hoe vaker er wordt gemaaid, hoe kleiner de kans op verhouting
in de grasplant. De plant heeft dan veel blad en weinig stengel of bloeiwijzen. Dit geeft energierijk en eiwitrijk gras. Blijft het gras echter lang
staan, krijgt het de kans om uit te groeien en te gaan bloeien, dan neemt de structuurwaarde toe en de energie- en eiwitgehaltes vaak af.

Als u het gedroogde gras bekijkt, ziet u dan dat het gras gebloeid heeft? Ja
Indien u ja hebt geantwoord, zijn dit dan in een handje hooi meerdere bloeiwijzen? 2-4
geen
Krijgt je paard nog aanvullend ruwvoer?
Paarden kunnen extra structuur gevoerd krijgen om bijvoorbeeld de speekselproductie te stimuleren, een fijnstengelig hooi te compenseren,
voor de smaak of om specifieke verteringsprocessen te stimuleren in de dikke darm.

Hoeveel ruwvoer (gras) krijgt je paard in kilogram per dag?
Hoeveel ruwvoer (overig) krijgt je paard in kilogram per dag?
Los op de grond in de stal
Hoe wordt het ruwvoer verstrekt?
Van belang voor de snelheid waarmee het ruwvoer gegeten wordt, maar ook of het ruwvoer vervuild kan raken of dat het paard zand
binnen kan krijgen bij het eten. Bovendien komen hier soms aanvullend tips uit voor paarden met nekklachten of luchtweg problemen.

Wat is de verpakkingsgrootte van het ruwvoer?

Grote balen plastic rond - 90 cm doorsnede, zo'n 120kg

De verpakkingsgrootte in combinatie met het aantal andere dieren op stal die van dit voer eten geeft een idee van de snelheid waarmee een
baal wordt opgevoerd. Hoe sneller de baal op raakt, hoe kleiner de kans op broei, rotting of beschimmeling na openen.

Hoeveel balen heeft u van het ruwvoer dat u voert, van één en dezelfde snede, in opslag liggen?
Indien er veel balen van één oogst of snede zijn, maakt dit het makkelijker om voor een wat langere termijn een voedingsadvies te maken.
Mocht de kwaliteit niet passen bij het type paard wat je hebt, dan kan aanvullend ruwvoer bijmengen helpen. Indien elke paar weken aan een
nieuwe snede wordt begonnen, is uiteraard de voederwaarde van het betreffende ruwvoer steeds anders dan de voorgaande snede. Er zal
dan steeds opnieuw een ruwvoeranalyse moeten worden uitgevoerd.

Hoe wordt het ruwvoer opgeslagen? De balen staan op het erf - wel overdekt met zeil
Als ruwvoer nat wordt, of de verpakking beschadigd raakt, ligt bederf op de loer.

Heeft u nog een opmerking, of waren de keuzemogelijkheden niet passend? Dan kunt u hier nadere toelichting
geven:
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Krachtvoer en voedingssupplementen

Gebruik voor het nauwkeurig wegen van een portie aanvullend voer een keukenweegschaal. Weeg alle losse
voertypes apart. Op verschillende momenten van de dag worden soms verschillende portie groottes gevoerd.
Weeg daarom alle porties die je op een dag zou voeren (per 24 uur) en tel die bij elkaar op. We maken in de
vragenlijst onderscheid tussen vaste en vloeibare voeders.
Er zijn erg veel verschillende paardenvoeders op de markt. Om geen misvattingen te laten ontstaan willen we u
vragen om per voertype dat u gebruikt een duidelijke foto van het etiket mee te sturen met het ingevulde
formulier.
Krijgt uw paard krachtvoer of voedingssuplementen? Elke dag
Indien u ja of soms hebt geantwoord: Welke aanvullende voeders krijgt uw paard?
voermomenten
Totale hoeveelheid per dag
Type voer

Niet vergeten
We willen u vragen om van alle voertypes duidelijke foto’s mee te sturen, waarbij per foto duidelijk wordt
vermeld welk type voer het is. Voert u bijvoorbeeld hooi van twee verschillende snedes? Geef dan per foto aan
om welke snede het gaat.
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