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RUWVOERADVIES 

Match tussen ruwvoer en paard 
Elke paardenhouder heeft de taak een voorraad geschikt ruwvoer te 
maken of te kopen. Ruwvoer is een natuurproduct en verschilt bij elke 
partij. Door het hooi of kuilvoer te beoordelen is een inschatting van de 
kwaliteit te maken. Niet elke kwaliteit is voor alle paarden geschikt. De gezondheid van het paard 
is beter te garanderen met passend ruwvoer. Daarmee kan het krachtvoer gebruik verminderen. 
Investering in ruwvoer is dus zeker de moeite waard.


Voelen, kijken, ruiken 

Het beoordelen van ruwvoer door te kijken, te ruiken en te voelen geeft een aardige indruk. 
Zeker van de structuur en hardheid van het product. Alhoewel dit voor kuilvoer minder 
eenvoudig is, vanwege het hogere vochtgehalte. Naarmate het ruwvoer meer harde vezels 
bevat, zal de energiewaarde dalen. Dat betekent niet een minder geschikt ruwvoer. Misschien 
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wel integendeel. Hier komt de match met het paard in beeld. Heeft een paard niet veel energie 
nodig, dan past juist een ruwvoer met harde, stevige stengels. Deze beoordeling brengt ook aan 
het licht of het ruwvoer bederf bevat. Schimmel, broei , zand en stof zijn te zien of te ruiken. Als 
het ruwvoer geen bederf bevat is dat echter geen garantie voor de toekomst. Blij altijd alert op 
wat je voert. 


Analyse 

Een analyse van het ruwvoer door een 
laboratorium geeft meer informatie, bijvoorbeeld 
van het suikergehalte. En van de hoeveelheid 
eiwit en mineralen. Zekerheid over al deze 
gehalten kan soms cruciaal zijn om te beslissen of 
het ruwvoer wel of niet geschikt is.


Paard centraal 

Een beoordeling van het ruwvoer begint bij het 
paard. De gezondheid, prestatie en 
verteringscapaciteit geeft namelijk aan welke 
kwaliteit ruwvoer het beste past. De uiterlijke 
beoordeling is een schatting. Met resultaten van 
een analyse krijg je een beter beeld. Die tevens 
input zijn voor een betrouwbare 
rantsoenberekening. Als blijkt dat de kwaliteit van 
het ruwvoer afwijkt van de gewenste kwaliteit, zijn 
oplossingen te bedenken om het rantsoen toch 
passend te krijgen en gezondheidsklachten te 
voorkomen.


Werkwijze 

Tijdens het bezoek aan de stal voor de rantsoenbegeleiding wordt het 
ruwvoer beoordeeld. Ruwvoeradvies op basis van een beschrijving en 
foto’s van het ruwvoer kan ook. Stuur voor een laboratoriumanalyse eerst 
het ruwvoer op (kijk hier voor instructies). Geef de uitslag, samen met 
gegevens van het paard of de paarden, door aan Voedingsadvies Paard. 
Je ontvangt een beoordeling en praktisch voeradvies.
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Voorbeeld ruwvoer 
analyse rapport

“Ruwvoer is het fundament van het rantsoen, zorg dat 
dit past bij het paard.” 

- DR. ANNEKE HALLEBEEK, SPECIALIST VETERINAIRE DIERVOEDING
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