Rantsoencontrole gegevens

Informatie voor rantsoen controle
Om een betrouwbare controle te kunnen uitvoeren van het paarden rantsoen zijn
gegevens nodig van het paard en de voedermiddelen. Een rantsoenberekening is
gebaseerd op de behoefte van het paard en de opname van voedingsstoffen. Een zo
nauwkeurig mogelijke opgave van informatie over paard en voer levert een meer
betrouwbaar beeld op van de werkelijkheid en dus ook een beter passend advies.
Geef alle gevraagde gegevens door met vermelding van naam en e-mail adres.:
info@voedingsadviespaard.nl

De volgende gegevens zijn nodig voor een rantsoen controle
1. Paard
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ras
leeftijd
geslacht
schofthoogte
geschatte gewicht
opmerking over de Body Condition Score (te dik of te dun of te schraal,
bespiering?)
g. Hoe vaak per week krijgt het paard training?
h. Waar bestaan de trainingen uit?
i. Op welke prestatie niveau wordt het paard uitgebracht?
j. Is er sprake van dracht, zo ja hoe lang?
k. Bijzonderheden in gezondheid die met voeren, vertering of stofwisseling te
maken hebben

2. Voedermiddelen
a. ruwvoer
i. droog hooi of ingepakt kuilvoer?
1. gradatie aangeven: heel hard en stengelig – redelijke stengelig –
vrij zacht/weinig stengels – heel zacht
2. geur: fris (of fris zurig) – geurloos – muf - stinkt
ii. hoeveelheid per dag (belangrijk om te wegen!)
1. neem een portie en ga met en zonder portie op de weegschaal
staan.
b. krachtvoer
i. soorten
ii. hoeveelheid per dag
c. supplementen
i. soorten
ii. hoeveelheid per dag
1. kijk naar dosering graag in grammen opgeven
d. liksteen aanwezig ja of nee
e. extra elektrolyten (of alleen na zware inspanning)? Welke soort(en)?
3. Voerschema
a. Hoe laat krijgt het paard ruwvoer?
b. Hoe laat krijgt het paard krachtvoer?
c. Hoe laat wordt het paard getraind?
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Ruwvoer analyse
Het ruwvoer is meestal de onbekende factor, maar een niet te vergeten bron van
voedingsstoffen voor het paard. Voor een stabiele vertering is veel voerwisseling niet
aan te raden, ook niet van ruwvoer. Gemiddelde gehalten van ruwvoer uit tabellen
kunnen afwijken van het gevoerde product en dus leiden tot een verkeerde interpretatie
van het rantsoen. Voor een betrouwbare uitslag van de rantsoen controle kan je het
ruwvoer laten analyseren (inclusief spoorelementen!) bij www.BLGG.nl
EQUIFEED
Het bestellen van het EquiFeed of EquiSoil pakket is heel eenvoudig
• Vul het aanvraagformulier volledig in en verzend het formulier. Geef hierbij aan of u
beroepsmatig of particulier paardenhouder bent.
• U ontvangt per post een pakketje met daarin een monsterzak, instructies voor het nemen van
monsters, een opdrachtformulier, verzenddoos en een adressticker
• U verstuurt het monster per post naar ons laboratorium in Wageningen. Dit is een
antwoordnummer, dus u betaalt geen portokosten.
• U ontvangt binnen tien werkdagen een overzichtelijk uitslagformulier met de resultaten van het
onderzoek.
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