VOEDINGSADVIES Paramount, april 2021
WAT IS ER AAN DE HAND?
Paramount mist bespiering en heeft last van mestwateren bij de ontlasting. Zijn gebit had ernstig
onderhoud nodig, dit is in maart behandeld. BCS van 4/9.

DE UITGANGSSITUATIE
Paramount staat jaarrond op een ruime verharde uitloop met schuilstal. Vanaf april krijgt hij een
beetje weidegang op een klein perceel. Jaarrond hooi bijgevoerd. Hooi komt bij de buren vandaan en
wisselt meestal per 6 maanden van partij. Er is een Equifeed Excellent analyse beschikbaar. Deze laat
lage gehaltes zien van energie, eiwit, suiker en mineralen zoals zink, koper en selenium. Het
structuurgehalte (vezels) is hoog.
• Onbeperkt hooi, ongeveer 12 kilo ruwvoer (NB: dit is 30% meer dan nodig zou zijn voor zijn
gewicht, hij krijgt teveel in combinatie met onderstaande supplementen)
• 500gr Vitalbix nutrimash
• 2 kilo Vitalbix luzerne
• 250 gram Pavo Topsport

Hoe lees je de grafieken?
De grafieken geven weer in hoeverre wordt voldaan aan de behoefte (100% lijn). Wordt de norm
gehaald, dan is het diagram blauw. De adviesnorm (CVB, Wageningen) wordt altijd iets ruimer
gesteld, om de behoefte van een groot deel van de populatie te dekken. Daarmee is 70% van de
behoefte van het paard het absolute minimum wat gevoerd moet worden. Valt een waarde tussen
70-100%, dan wordt dit in het diagram weergegeven met geel, om een attentiewaarde te markeren.
Ook als een overmaat van een spoorelement dreigt kleurt dit geel. Een rode kolom betekent een fors
tekort of overmaat van de voedingsstof. Soms is de waarde nét boven de 70% grens, maar is het voor
het specifieke paard een belangrijke bouwstof, ook dan zal het rood worden weergegeven omdat
aanvulling noodzakelijk is. Kortom: blauw (goed), geel (opletten, nog geen actie nodig), rood (actie
vereist).
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Figuur 1. Rantsoen Paramount met +/- 12kg voordroogkuyil, 2kg luzerne, 500g Vitalbix
nutrimash en 250g pavo topsport

PLAN
We gaan proberen Paramount op een gezond gewicht te krijgen van ongeveer 625kg en hem te
ondersteunen bij zijn verteringsstoornis (dysbacteriose) in de dikke darm. Door specifieke vezels
(prebiotica) aan te bieden, waar de goede bacteriën in de dikke darm van houden, wordt de balans in
de dikke darm hersteld. Daarbij extra gisten (probiotica) om de vertering te verbeteren. De gewenste
bacteriën die terug moeten komen in de dikke darm produceren onder meer vitamines B, heel
belangrijk voor de weerstand. Het rantsoen bevat dan ook extra essentiële aminozuren (bouwstoffen
voor eiwit die het paard niet zelf kan aanmaken), extra mineralen en vitaminen en betere verhouding
tussen vezels en suikers om de vertering te verbeteren.

DIEET SCHEMA
Het rantsoen is berekend op basis van de Equifeed Excellent ruwvoer analyse. In het advies gaan we
uit van het hooi gemaaid op 1-6-2020. Ook alle hieronder genoemde voedermiddelen zijn in de
berekening meegenomen. Een voedermiddel niet geven of wijzigen kan altijd, maar doe dit in
overleg. Het kan flink invloed hebben op het totale dieet.
Simpel gezegd moet het dieet de volgende componenten bevatten:
1. Hoofdzakelijk goed ruwvoer: 7kg hooi en 3kg bonpard colon .
• Het ruwvoer zal veelal naar behoefte worden opgenomen overdag, geef voorlopig niet
meer dan 9 kilo hooi per dag. Het is niet de bedoeling dat Paramount honger heeft, maar
overeten is ook niet de bedoeling. GEEN WEIDEGANG tot het mestwateren over is.
• De bonpard colon is speciaal gemaakt voor paarden met een verteringsstoornis in de dikke
darm en kan deels als ruwvoervervanger worden gevoerd. Het bevat structuurrijke
ingrediënten die de juiste bacteriën stimuleren voor het herstel van de darmflora. Verdeel
over 2 porties van 1,5 kg over de dag. We starten met de hoge dosering van 3kg om het
mestwateren te stoppen. Pas als het mestwateren onder controle is mag rustig worden
afgebouwd met 0,5kg per week.
2. Vitaminen en mineralen supplementen om het dieet uit te balanceren en tekorten uit het
ruwvoer op te heffen, danwel extra ondersteuning te bieden voor de weerstand.
• Met de bonpard Colon 3kg per dag is de vitaminen en mineralen voorziening op orde;
• Bouw je de Bonpard af, dan moet 250gr Vitalbix Daily Complete bijgevoerd worden om te
voorzien in de vitaminen en mineralen.
• Liksteen – het rantsoen bevat voldoende natrium, maar het is een belangrijk elektrolyt die
Paramount onder meer met zweten verliest. Aanvulling is altijd wenselijk in de vorm van
een liksteen.
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Figuur 2. Rantsoen met 7-9kilo hooi, 3 kilo bonpard Colon

VOORTGANG
Belangrijk is een vinger aan de pols houden. Ieder paard is anders en heeft behoeftes op maat. Zo
kan de smakelijkheid, verteerbaarheid, energieniveau etc. allemaal een reden zijn om het rantsoen te
wijzigen. Aanpassingen in het rantsoen zijn altijd mogelijk, maar doe dit liefst in overleg, zo wordt
voorkomen dat er tekorten of juist een overmaat aan bepaalde componenten ontstaan. Bij vragen
mag je altijd E-mailen, appen of bellen.
De mest en zijn conditie zou na 2 weken duidelijk moeten verbeteren, zo niet dan sturen we bij.
Heel veel succes! Gezonde voeding gaat veel ellende voorkomen!

