
paarden en pony’s
p r o f e s s i o n e l e  v o e d i n g  v o o r  d i e r e n





Iedereen wil het beste voor zijn 

paarden of pony’s. Dat geldt voor 

professionals, voor mensen die puur 

voor hun plezier rijden en voor 

degenen die gewoon paarden in de 

weide houden om wat leven rond het 

huis te hebben. Elk paard heeft 

dagelijks goed uitgebalanceerde 

voeding nodig. De variëteit in rassen, 

de verschillende leeftijdsfasen en de 

vele sportdisciplines vragen om een 

passend én overzichtelijk aanbod 

paardenvoeders. Garvo voorziet met 

haar assortiment voeders uw paarden 

en pony’s in alle situaties van de juiste 

voedingsstoffen. 

Uw paard is uw maatje. Verzorgen, 

aandacht geven én krijgen, buiten 

rijden en samen wandelen bezorgen 

u en uw paard veel plezier. 

Recreatief bezig zijn zonder prestatie-

druk vergt weinig van uw paard. Als uw 

dier wekelijks hooguit vier uur werkt, 

volstaat 1040 alfamix paard als voeder 

naast ruwvoer - zeker als uw paard van 

zichzelf al heet van karakter is. Voert u 

liever puur brokken dan muesli, verstrek 

dan 5005 condition brok. Ook een 

combinatie van beide voeders is 

mogelijk. Voer dagelijks 400 - 600 gram 

per 100 kilo lichaamsgewicht.

recreatie
Muesli of brokken? 

Garvo heeft paardenvoeders in 

muesli’s en brokken. De uiterlijke 

vorm zegt niet altijd wat over de 

waarde van het voer. Heel belang-

rijk is dat een paard goed moet 

kauwen om het voer optimaal te 

verteren. Bij het kauwen komen 

in de mond enzymen vrij. Ook 

stimuleert het kauwen de aan-

maak van maag- en darmsappen. 

De structuurrijke Garvo muesli’s 

- met hele granen - dwingen een 

paard tot meer kauwen. Boven-

dien zijn alle grondstoffen goed 

te zien.



Basissport en manegepaarden

Behoeftes van paarden kunnen 

onderling behoorlijk verschillen. 

Het ‘omslagpunt’ waarbij ze meer 

verlangen dan standaard voer en/of 

hoeveelheid, ligt meestal rond een 

dagelijkse activiteit van 0,5 - 1 uur. 

Wisselt de hoeveelheid werk van dag 

tot dag, verhoog dan de hoeveelheid 

alfamix paard op de dagen van 

inspanning. Voert u liever brokken, 

kies dan 5002 active brok. Voer 

hiervan dagelijks 400 - 600 gram per 

100 kilo lichaamsgewicht.

Paarden in de wei

De weide biedt vele maanden ruim 

voldoende voer, maar de kwaliteit is 

te mager om paarden of pony’s in 

perfecte conditie te houden. Als u 

niet bijvoert, teren ze te veel in op 

hun reserves. Dat gaat ten koste van 

hun conditie en weerstand. Of het nu 

gaat om sobere of warmbloedpaar-

den, voer altijd bij. Zo voorziet u in 

belangrijke beschermstoffen. 1045 

Alfamix pony is de perfecte aanvulling 

voor deze dieren. Het voer heeft 

genoeg vitaminen, mineralen en 

vezels en tegelijkertijd een laag eiwit 

en energiegehalte. Biedt de weide 

ruim genoeg voer en zijn de paarden 

niet actief, voer dan dagelijks bij met 

200 - 500 gram alfamix pony of 

condition brok per 100 kilo lichaams-

gewicht. Voert u liever brokken, kies 

dan condition brok.

Paarden in rust

Ruwvoer of gras vormt de basisvoe-

ding voor paarden en pony’s in rust. 

Passend krachtvoer voorziet in de 

noodzakelijke aanvulling op het 

ruwvoer, zonder daarbij te veel 

energie te leveren. Alfamix pony is 

hiervoor uitermate geschikt. Voert u 

Hoeveelheid voer

De hoeveelheid voer is wellicht 

het meest besproken item om-

trent paardenvoeding. Vaak wordt 

te weinig krachtvoer verstrekt uit 

angst dat paarden te fel worden, 

verzuren of hun ‘droge beenwerk’ 

verliezen. Deze problemen ont-

staan niet door het voer, mits dat 

uitgebalanceerd voer is met een 

relatief laag koolhydratengehalte. 

Volg gerust de aanbevolen hoe-

veelheden op. Verstrek daarnaast 

1 kilo ruwvoer in de vorm van 

structuurrijk hooi, en biedt onbe-

perkt stro. Houd altijd de conditie 

van paard of pony in de gaten.







liever brokken, kies dan condition 

brok. Beide zorgen voor een goede 

spijsvertering en hoge weerstand. 

Ze stimuleren droog beenwerk en 

een prachtige glanzende vacht. De 

benodigde hoeveelheid is afhankelijk 

van het ras en van de hoeveelheid en 

soort ruwvoer. Richtlijn: voer dagelijks 

circa 300 - 600 gram alfamix pony of 

condition brok per 100 kilo lichaams-

gewicht bij. 

Sobere rassen

Bijna alle sobere paarden en pony’s 

zoals Haflingers, Fjorden, Shetlanders 

en IJslanders hebben een zeer alert 

verteringsstelsel dat het maximale uit 

hun voeding haalt. Ze worden dan 

ook snel vet als ze te veel voer 

krijgen. Echter, met weinig of geen 

krachtvoer krijgen de dieren ook te 

weinig vitaminen en mineralen. 

Daarom is - juist voor sobere paarden 

en pony’s - alfamix pony ontwikkeld. 

Dit voer bevat minder eiwit en 

energie, meer ruwe celstof en 

voldoende mineralen en vitaminen in 

goed opneembare vorm. Met alfamix 

pony hoeft u niet bezorgd te zijn dat 

uw dieren vet worden. Integendeel; 

ze ontwikkelen gezond spiervlees, 

worden hard en krijgen droog 

beenwerk. Voer dagelijks - ‘s zomers 

naast ruw gras en ‘s winters naast ruw 

hooi - circa 500 gram alfamix pony 

per 100 kilo lichaamsgewicht of, als u 

liever brokken verstrekt, condition 

brok. Hiermee behoren voedings-

problemen bij paarden met een lage 

energiebehoefte tot het verleden. 

Voer vers stro bij, deze belangrijke 

ruwe celstof is een must voor deze 

dieren.





sport

Garvo heeft met Fyto Horse Care 

het sportpaardenvoer 230 fyto gold 

ontwikkeld. Fyto gold zorgt dat uw 

paard in optimale conditie is en be-

tere prestaties blijft leveren. Dat kan 

alleen omdat Garvo het paard ziet als 

topatleet. 

Voor topprestaties is gezondheid een 

eerste vereiste. Gezondheid heeft 

alles te maken met weerstand - en 

hoge natuurlijke weerstand hangt 

samen met optimale vertering. Om 

die vertering maximaal te ondersteu-

nen wordt aan fyto gold een darm-

beschermer toegevoegd. De opname 

van de voedingsstoffen wordt hier-

door zeer sterk ondersteund. 

Tweede vereiste is de beschikbare 

energie. Een lege tank tijdens de 

wedstrijd betekent het einde van 

de prestatie; een te volle tank vormt 

ballast. Een wedstrijd stelt hoge eisen 

aan een paardenlichaam; het moet 

perfect functioneren voor de beste 

prestatie en daarom beschikken over 

alle noodzakelijke voedingsstoffen. 

Fyto gold levert precies de juiste 

bouwstoffen en de juiste brandstof. 

De combinatie van de verschillende 

oliën maakt fyto gold uniek. Het voer 

heeft een compleet aminozuren- en 

vetzurenpatroon, opgebouwd uit 



diverse plantaardige oliën en toe-

gevoegde lecithine. Lecithine werkt 

als emulgator die zich zowel met vet 

als met water verbindt, en zorgt dat 

het vet als brandstof wordt benut. 

Daardoor kunnen de paarden pro-

bleemloos hoge vetpercentages uit 

de voeding benutten. Dit garandeert 

langdurige energie met een minimale 

verzuring - en minder verzuring bete-

kent minder vermoeidheid. 

Vetten en verzuring 

Wie wil presteren met paarden in een 

uithoudingssport, moet zorgen dat 

de spieren van het paard zo laat mo-

gelijk verzuren. Immers, bij verzuring 

verstijven de spieren en zijn toppres-

taties uitgesloten. Uniek van fyto gold 

is dat de verzuring veel later optreedt 

dan normaal. 

De belangrijkste energiebronnen 

van een paard zijn koolhydraten en 

vetten. Een paard kan normaliter 

maximaal vier minuten presteren 

met energie uit koolhydraten. Daarna 

schakelt het dier over op andere 

energiebronnen. Eerst worden de 

vetten aangesproken. Is de vetreserve 

op, dan gaan karakterpaarden hun 

lichaamseiwit verbranden. Dat gaat 

eigenlijk te ver; dat is afbraak van het 

lichaam. Het herstel hiervan duurt 

vele malen langer dan wanneer een 

paard voldoende brandstof (vet) 

voorradig heeft. Het werkt als volgt: 

vergelijk vetverbranding met olie-

verbranding, en koolhydraten- en 

eiwittenverbranding met houtver-

branding. Het verbranden van olie is 

vrijwel restloos, maar van hout blijft 

as (melkzuur) over. Dus bij verbran-

ding van koolhydraten en eiwitten 

verzuurt een paard.

Een paard dat voldoende vetten 

beschikbaar heeft om te presteren 

verzuurt langzamer dan een paard 

dat zijn lichaamseiwit moet aanspre-

ken. In de uithoudingssport zijn vet-

ten dus de belangrijkste energiebron. 

Maar het verstrekken van vetten vergt 

de nodige kennis van het verte-

Belonen

Een paard kort na een inspanning 

met wat voer belonen lijkt goed, 

maar feitelijk doet u het paarden-

lichaam geen plezier en belast 

u het dier. Tijdens het sporten 

bouwt een paard afvalstoffen op 

(verzuring). Deze verzuring is een 

soort afvalproduct van eiwitten 

en suikers. Het lichaam heeft tijd 

nodig om hiervan te herstellen. 

Ook gemakkelijk verteerbaar voer 

verergert die verzuring. Het is 

beter om uw paard op een andere 

manier te bedanken en wat later 

- na circa één uur rust - voer te 

verstrekken.





Sporten en voeren

Wacht na het voeren minimaal 

een uur met rijden (werken). En 

andersom, wacht na het rijden 

ongeveer een uur met voeren. 

Reden: als een paard voer gaat 

verteren, onttrekt het bloed uit 

de spieren om voedingsstoffen 

naar de organen te transporteren. 

Daardoor heeft een paard vlak 

na het eten te weinig bloed in de 

spieren om te sporten en treedt 

er verzuring op. Na ongeveer een 

uur is het bloedtransport weer op 

normaal niveau.



ringsapparaat van paarden. Paarden 

hebben geen galblaas en kunnen 

daardoor normaliter niet meer dan 

vier à vijf procent vet verteren. Maar 

zoals gezegd kunnen ze dankzij de 

lecithine in fyto gold wél hogere 

vetgehalten verteren. 

Duursport

De late verzuring door fyto gold is 

van groot belang in duursporten 

zoals mensport, eventing, endurance 

en dressuur met intensieve training. 

Een paard op fyto gold heeft immers 

meer uithoudingsvermogen. Verstrek 

per dag 1 kilo fyto gold per 100 kilo 

lichaamsgewicht naast volop struc-

tuurrijk hooi en onbeperkt vers stro. 

Voert u liever een brok in plaats van 

muesli, neem dan 5002 active brok. 

Active brok is een prestatiebrok voor 

paarden en pony’s die regelmatig 

arbeid moeten verrichten. Het hoge 

aandeel granen in active brok zorgt 

voor snel beschikbare energie, en 

ook de hoeveelheid mineralen en 

vitaminen is goed op deze dieren 

afgestemd. Active brok kan als kracht-

voer dienen in alle disciplines van de 

paardensport. 

Shows en keuringen

Wie paarden op een show of keuring 

voorbrengt, weet dat de uitstraling 

heel belangrijk is. Paarden krijgen met 

de juiste voeding goede bespiering, 

droog beenwerk en een glanzende 

vacht. Ook hier is fyto gold het aan-

gewezen voer. 

Tying-up en heet karakter

Door het unieke gebruik van de vet-

ten in fyto gold is het voer bij uitstek 

geschikt voor paarden die vaak last 

hebben van verzuringsverschijnselen 

zoals Tying-up of spierbevangenheid. 

Dankzij het lage koolhydraten-

gehalte is fyto gold een uitkomst 

voor paarden die in de omgang te 

fel of te heet zijn en voor gestresste 

of nerveuze paarden. 



Of het nu gaat om een veulen met een 

geweldige afstamming of om nage-

slacht van uw recreatiepaard, iedereen 

ziet graag levendige veulens opgroei-

en. U heeft natuurlijk meer kans op een 

goed resultaat met de juiste verzorging 

en voeding. 

Drachtige merries

In de laatste vier maanden van hun 

dracht hebben merries meer bouwstof-

fen nodig voor de vrucht. 5001 Care 

brok is een brok voor merries en 

veulens. Het bevat zuiveleiwitten die 

het moederlichaam snel en eenvoudig 

opneemt. Care brok staat garant voor 

een degelijke vruchtontwikkeling. Ook 

de zoogperiode vraagt veel van het 

moederlichaam. Blijf daarom care brok 

verstrekken aan de merrie na de 

geboorte van het veulen. In combinatie 

met voldoende water resulteert dit in 

een probleemloze melkproductie. Voer 

care brok vanaf de achtste maand van 

de dracht. Bouw de hoeveelheid 

geleidelijk op tot circa 750 gram per 

100 kilo lichaamsgewicht per dag in de 

laatste maand van de dracht en tijdens 

de zoogperiode.

Veulens

Care brok is opfokvoer voor veulens 

in hun eerste levensjaar, vanaf het 

moment dat ze - naast de melk - begin-

nen mee te eten. Care brok biedt alle 

belangrijke bouwstoffen voor een per-

fecte ontwikkeling van het veulen en 

voor sterke beenderen. Het voer levert 

gemakkelijk opneembare voedingstof-

fen en stimuleert de ontwikkeling van 

fokkerij





het darmenstelsel. Verstrek care brok naar 

behoefte bij.

Tussen het eerste en tweede levensjaar 

is de lichamelijke ontwikkeling enorm 

belangrijk. Voer in deze periode half care 

brok en half 1040 alfamix paard. Wilt u 

alleen brokken voeren, neem dan active 

brok in plaats van alfamix paard. Verstrek 

per dag (totaal) 1 kilo voer per 100 kilo 

lichaamsgewicht.

Dekhengsten

Gezonde hengsten geven goed sperma. 

Goede vruchtbaarheid, spermakwaliteit 

en conditie hangen samen met voldoen-

de beweging en passende voeding. Voor 

dekhengsten adviseert Garvo alfamix 

paard voor warmbloedigen en 1045 alfa-

mix pony voor sobere rassen. De uitge-

kiende samenstellingen van de alfamixen 

zorgen voor gezondheid van binnenuit. 

voeding en gezondheid
Al is het voer nog zo uitgebalanceerd, als 

een paard het niet volledig kan opne-

men is het deels verspild. Het verterings-

stelsel moet optimaal werken voor opti-

male benutting van de voedingsstoffen. 

Paarden kunnen met veel verschillende 

problemen kampen, maar vaak ligt de 

oorsprong in hun vertering. Dit is goed te 

behandelen en dikwijls te voorkomen.

Conditieproblemen en herstel

Het is verstandig om een conditieachter-

stand van paard of pony zo snel mogelijk 

te herstellen. Na ziekte, algehele zwakke 

conditie of slechte hoeven, is een con-

tinu aanbod van voldoende vitaminen 

en mineralen erg belangrijk. Met 230 

Fyto gold ziet u in circa drie weken al ver-

betering. Verstrek een flinke hoeveelheid, 







circa 1 kilo per 100 kilo lichaamsgewicht 

naast onbeperkt ruw hooi. 

Paarden met overgewicht moeten ver-

antwoord afvallen. Vet moet plaatsmaken 

voor mager spiervlees. Daartoe zijn bewe-

ging én de juiste bouwstoffen nodig. Fyto 

gold is hiervoor het aangewezen voer; 

het stimuleert vetverbranding en draagt 

bij in aanmaak van spieren. Het klinkt 

tegenstrijdig, maar een paard dat moet 

afvallen, moet voldoende van het juiste 

voer krijgen! Voer daarom dagelijks 600 

- 800 gram per 100 kilo lichaamsgewicht. 

Het vet verdwijnt geleidelijk en het paard 

wordt droog bespierd. 

Ook bij te magere paarden is aanmaak 

van spieren gewenst en doet fyto gold 

goed werk. Het resultaat is uiteraard mede 

afhankelijk van het ruwvoer. Kies vezel-

rijk hooi en stel onbeperkt vers stro ter 

beschikking.

Darmen in conditie

Het rantsoen kan nog zo goed zijn, als de 

darmen niet volledig werken is het heel 

moeilijk om een paard gezond te houden. 

De darmen moeten het voer goed kun-

nen verteren. 9521 Fyto darmconditioner 

is een poeder dat u over het voer verstrekt. 

Het is een breed werkend product dat het 

verteringsstelsel van uw paard stimuleert 

van mond tot anus. Het activeert de dar-

men waardoor de meeste problemen bij 

de paarden ‘vanzelf’ kunnen oplossen. Zo 

wordt niet het symptoom bestreden, maar 

de oorzaak aangepakt. 

Gebruik fyto darmconditioner:

Ruwvoer en stro

Een paard heeft veel vezels nodig om zijn 

verteringsstelsel gevuld te houden en om 

nuttig micro-organisme (bacteriën) te 

laten overleven. Daarom is structuurrijk - 

l  als paarden moeilijk in conditie komen

l  als paarden slecht verteren (darmactiviteit)

l voor sneller herstel na een ziekte

l om de verharing te versnellen

l tegen allergieën of jeuk

l tegen stress en spanning

l bij grote inspanning



stengelig - gevarieerd hooi het geschiktste 

ruwvoer. Neem liever geen kuilvoer. 

Kuilvoer is luchtdicht verpakt geweest en 

heeft dan al een voorvertering (fermenta-

tie) ondergaan. De darmen van een paard 

moeten echt zelf aan de slag en worden 

‘lui’ door veel kuilvoer. Luie darmen 

kunnen slechter - zeer belangrijke - 

voedingstoffen opnemen zoals vitaminen, 

mineralen en sporenelementen. Verstrek 

bij geen weidegang dagelijks 1 kilo hooi 

per 100 kilo lichaamsgewicht.

Stro als voeding

Stro heeft als strooisel duidelijk de 

voorkeur boven alle andere bodembedek-

kers. Omdat een paard geen galblaas 

heeft, druppelt de gal die het dier aan-

maakt geleidelijk in de dunne darm. 

Daardoor irriteert een ongevulde darm. 

Een paard moet  ‘s nachts op stal dus 

steeds een hap stro kunnen nemen om zo 

zijn darmen gevuld te kunnen houden. 

Kunt u het paard niet ‘op stro zetten’, 

verstrek dan ‘s avonds bij het opstallen 

een plak stro in de ruif (naast het hooi) of 

op de vloer. Een paard dat stro tot zijn 

beschikking heeft, heeft doorgaans een 

betere stofwisseling. Verstrek daarom 

dagelijks wat vers stro, ook wanneer het 

als strooisel wordt gebruikt. 





productanalyses 
 1040  alfamix paard 1045 alfamix pony 5005 condition brok 5002 active brok 5001 care brok 230 fyto gold

 11,4

 6,7

 10,1

 8,0

 1,01

 0,57

 0,75

 

 15.000IE

 2.185IE

 163mg

 2mg

 7mg

 8mg

 4mg

 20mcg

 40mg

 6mg

 610mcg

 125mg

 26mg

inhoudstoff en %
ruw eiwit
ruw vet
ruwe celstof
ruwe as
calcium
fosfor
kalium

toegevoegd / kg
vitamine A
vitamine D3
vitamine E
vitamine K
vitamine B1
vitamine B2
vitamine B6
vitamine B12
vitamine C
foline 
biotine
choline
koper

 9,9

 6,4

 15,1

 9,0

 1,09

 0,51

 0,77

 12.685IE

 1.883IE

 139mg

 2mg

 6mg

 7mg

 3mg

 20mcg

 35mg

 5mg

 491mcg

 120mg

 21mg

 10,3

 3,0

 15,7

 8,7

 0,91

 0,45

 0,67

 12.500IE

 2.500IE

 100mg

 1mg

 2mg

 4mg

 3mg

 20mcg

 50mg

 6mg

 150mcg

 200mg

 8mg

 11,6

 3,2

 10,1

 7,3

 0,88

 0,40

 0,71

 12.500IE

 2.500IE

 100mg

 1mg

 2mg

 4mg

 3mg

 20mcg

 50mg

 6mg

 150mcg

 200mg

 8mg

 14,7

 4,4

 11,3

 8,4

 0,90

 0,49

 1,08

 13.250IE

 2.575IE

 118mg

 1mg

 2mg

 4mg

 3mg

 20mcg

 53mg

 6mg

 150mcg

 300mg

 8mg

 11,6

 6,9

 13,3

 9,4

 1,20

 0,55

 0,78

 14.000IE

 1.400IE

 250mg

 3mg

 9mg

 10mg

 3mg

 20mcg

 22mg

 4mg

 1000mcg

 338mg

 37mg

 1040 alfamix paard (met appel & kruiden)  smakelijke muesli voor actieve paarden / warmbloed paarden
 1045 alfamix pony (zonder haver, laag eiwit)  smakelijke muesli voor pony’s, sobere paardenrassen, ‘hete’ paarden en  paarden in rust
 5005 condition brok   8mm brok voor onderhoud en lichte inspanning
 5002 active brok   8mm brok voor recreatie / sport
 5001 care brok  5mm brok voor merries en veulen
 230 fyto gold  muesli voor paarden in (top)sport

Analyses zijn indicatief. Voor volledige samenstellingen en overige producten, zie www.garvo.nl



 1040  alfamix paard 1045 alfamix pony 5005 condition brok 5002 active brok 5001 care brok 230 fyto gold
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