Praktijk

Voed de

bacteriën,

niet het paard

ook een aantal toxines. In kuilvoer
zitten bijvoorbeeld bijna altijd
mycotoxines. Bijkomend: in deze klei
zit vrij veel silicium wat weer goed is
voor de hoeven en de vacht.’
Yakult voor paarden
Heeft het microbiologisch leven
het toch zwaar te verduren gehad,
bijvoorbeeld bij de seizoensomscha

keling, dan kun je het nieuw leven
inblazen door gefermenteerde
speltzemelen te geven. Speltzemelen
bevatten veel vezels en erg weinig
voedingswaarde dus ze belasten
de darm niet. Maar de microbiologie
tiert er welig op en vormt zo een
actief probioticum voor je paard.
‘De darm wordt beschouwd wordt als
de tweede hersenen’, zegt Emiel

Devos. ‘Als de darm niet in orde is,
is een paard veel gevoeliger en
prikkelbaarder. Is de darm wel in
orde, dan is een paard gemakkelijker
in de omgang en dus beter te rijden.’
Volgens Devos overvoederen we onze
paarden met suikerrijke voeders.
‘Wanneer je een voeder koopt dat
glanst, dan is de kans groot dat er
melasse in zit. Op zich is melasse 

Bij een gezonde darmflora vaart iedereen wel. Ook paarden.
Met de lente en bijbehorende wissel van stal naar weidegang
– vers gras! – in aantocht, liggen maag- en darmproblemen
echter op de loer. Gelukkig kun je je daar op voorbereiden.
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‘M

icrobiologisch moet een
paard in orde zijn’, start
Emiel Devos van Agriton,
leverancier en producent van
natuurlijke producten voor de
agrarische sector. ‘De spijsvertering
van een paard bestaat uit drie
delen: de mechanische, de enzy
matische en de microbiologische.
Het eerste is de maalactiviteit in
de mond, de enzymatische gaat van
de mond tot aan het begin van
de dikke darm en de laatste is de
fermentatie die in de darm gebeurt.
Bij een paard is vooral het laatste
stuk erg belangrijk, want hij kan in
de eerste delen van zijn spijsverte
ring maar beperkt koolhydraten
verteren. De dunne darm bevat
maar een kleine hoeveelheid aan
enzymes om granen te verteren.
Geef je meer granen dan ze kunnen
verteren, dan komt deze voeding als
onverteerd zetmeel in de darm
terecht. En dat geeft problemen.
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Goed uitgebalanceerde voeding is
dus nodig, want ons paard is erg
gevoelig. Bij een overdaad aan
graskuil of voeders met te veel
energie, dan kan een paard dat niet
allemaal verteren in de dunne darm.
De suikers en het zetmeel komen
onverteerd in de dikke darm terecht,
waar ze een sterk verzurend effect
hebben. Daardoor valt het micro
bieel evenwicht stil en krijgt het
paard allerlei problemen.’
Omdat niet iedereen in staat is om
zijn eigen voederbeleid op te stellen
en na te leven, zijn er toch producten
op de markt die de darm van het
paard in balans kunnen houden.
‘Bij ons is dat bijvoorbeeld
een kleisoort die door
het voeder gemengd
wordt. Deze klei
buffert de zuurte
graad in de darm,
vertraagt de darm
passage en vangt
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Een paard heeft meer
belang bij vezels, dan
bij suikers.

niet slecht wanneer een paard moet
presteren. Maar we overdrijven
daarin. Gebruikt het die melasse
niet, dan zal die overvoedering
eerder tegenwerken. Voeder enkel
wat je paard nodig heeft.’
Dierenarts Hans Callewaert gaat
een stap verder. ‘Paarden hebben
geen melasse nodig omdat ze hun
energie halen uit glycogeen dat
afkomstig is van vluchtige vetzuren
geproduceerd door goede darm

plaats liggen. Dan is een paard
intrinsiek sterk om ziektes te weer
staan. De voeding is echt de basis
van het systeem. Maar dit vergt wel
een mentaliteitswijziging bij de
paardenhouders en dat gaat traag.
Mensen willen graag snel een
oplossing wanneer hun paard een
probleem heeft en zien die oplossing
in antibiotica of ontstekingsremmers.
Maar deze producten verstoren net
de darmflora.

De darmen worden beschouwd als
de tweede hersenen van een paard
bacteriën. Bij te veel suiker en
zetmeel in de dikke darm worden
de slechte bacteriën gevoederd die
gifstoffen produceren. De meeste
paardenhouders denken dat hun
dieren veel suikers nodig hebben om
te presteren maar dat is niet zo.
Een paard heeft in de eerste plaats
vezels nodig. Eigenlijk zorg je door
de dagelijkse voeding dat een
paard volledig in evenwicht is, dat
alle stukjes van de puzzel op zijn
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Zo blijft het probleem aanhouden en
komen er nieuwe problemen bij.
Het is veel belangrijker om er
preventief voor te zorgen dat
de darmgezondheid van een paard
in orde is. En dat doe je door de
bacteriën te voeden met vezels, niet
met suikers. Doe je dat goed en
consequent, dan blijven de pro
blemen grotendeels achterwege.
Preventief handelen is zoveel
belangrijker.’

Minder suikers
Het belang van een goede darm
gezondheid ontdekte Hans Calle
waert toen hij een goed presterende
merrie na het seizoen in een te sterk
bemeste weide liet. ‘Het paard kon
na twee weken niets meer. Ze was
stijf, agressief. Het werd een echte
moeilijke merrie. Ik probeerde
vanalles, acupunctuur, osteopatie,
kruiden maar niets hielp. Tot ik op
het voer begon te werken en het
suikergehalte liet zakken. Toen
kwam de verandering. Ik gebruik
ondertussen ons eigen ontwikkelde
voeder, Pro Fibre, met maar twee
procent suiker en negen procent
zetmeel en geen tarwe, en
de paarden doen het super.’
Volgens Callewaert zijn heel uiteen
lopende symptomen te wijten aan
slecht functionerende darmen:
luchtwegproblemen, hoefkatrol,
dampigheid, hoefbevangenheid,
huidproblemen… allemaal hebben
ze te maken met het metabolisme
dat uit evenwicht is. Wil je die
problemen liever niet op stal, dan
zorg je dus best voor een suikerarme
uitgebalanceerde voeding.
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