
Hooi en Gras analyse 
voor Paarden

Tegenwoordig  wordt de voeding  gezien als  het eerste ‘ 
middel’ voor een goede gezondheid. Daarom is het erg 
handig als  wij onze voeding kopen,  dat we precies 
weten wat erin zit aan eiwitten, vetten, kool-hydraten 
etc. 
Zo moet het ook zijn voor paarden en hun gezondheid. 
De gezondheid van uw paard wordt bepaald o.a. door 
wat hij elke dag  eet,.......en de hoofdmaaltijd bestaat uit 
hooi.
Omdat wij aan de buitenkant niet veel kunnen zeggen 
over de inhoud van het hooi, gaan wij op een 
aangepaste methode voor paarden het hooi of gras 
laten analyseren zodat wij weten wat onze paarden elke 
dag eten.

Men weet nu al dat een paard (500 kg) minimaal 10 kg 
hooi per dag  nodig  heeft, maar men weet niet dat de 
kwaliteit van gangbaar hooi soms  schadelijk voor onze 
paarden kan zijn.  Daarom speelt de hooianalyse een 
belangrijke rol om paarden zo optimaal mogelijk 
gezond te houden of helpen te genezen van hun 
aandoeningen.

Voedselgewassen van tegenwoordig
De laatste 50 jaar is er enorm veel veranderd in de 
manier waarop gewassen geteeld worden. Ook de 
gewassen zelf zijn door ‘veredeling’ veranderd.  Analyse 

vergelijk tussen 50 jaar geleden en nu laat zien dat onze 
voedselgewassen zeer veel ‘leger of in onbalans’ zijn 
geworden ten aanzien van mineralen, spoorelementen 
en vitaminen. 

De oorzaken voor deze verslechtering zijn:
• eenzijdige, kunstmatige bemesting
• ploegen en structuurbederf grond
• eenzijdige selectie gewassen op suiker, winter-

hardheid en productie
• verzuring gronden
• gebrek organische stof
• gebruik fungiciden, pesticiden, round up etc...

Hoe is dan het met hooi voor paarden?
Met gangbaar hooi is  het hetzelfde gesteld, als  de 
problemen met voedselgewassen voor ons. We zien ten 
opzichte van natuur (kruiden) hooi een hoog  ijzer, 
kalium, eiwit en suikergehalte, terwijl zink, koper, 
magnesium en niet te vergeten natrium achterblijven. 
Natuurhooi bevat ook suikers, maar de spoorelementen 
zijn zodanig  in balans  dat het afbreken van suikers 
soepeler gaat. 

Overigens producten die als ‘natuur’ of ‘kruiden’ hooi 
worden verkocht, kunnen bij analyse tegenvallen. Vraag 
bij de aankoop van grote hoeveelheden altijd een 
analyse rapport van uw leverancier!

Aandoeningen bij slechte hooi kwaliteit
• overgewicht
• suikernekken
• insuline resistentie
• hoefbevangenheid
• koliekerigheid
• diarree
• witte lijn ziekten
• ziekte van Cushing
• jeuk 
• huidafwijkingen

• spierziekten
• trauma gevoeligheid
• gedragsafwijkingen
• gevoeligheid voor infectie ziekten
• allergieën
• slechte hoeven kwaliteit
• etc........

Wat is de juiste analyse voor paardenhooi?
- uitsplitsing  suikers in enkelvoudig, fructaan en 

zetmeel; dit is  van belang  voor voer - en ziekte 
management 

- uitsplitsing vezelfracties waardoor de Suiker Index 
berekend kan worden 

- bepaling van de kwaliteit van ruw eiwit op basis  van 
nitraat en lysine

- mineralen en spoorelementen
- vet en as gehalten

Wat kunt u doen met zo’n analyse?
Deze analyse geeft ook duidelijk informatie over wat we 
verder kunnen doen om beter te voeren, zoals:

• voorweken

• calcium/fosfor/magnesium balanceren 

• te hoog ijzer behandelen met extra zink en koper

• kruiden toevoegen om suikerstofwisseling te helpen

• zout toevoegen als er teveel eiwit is

• etc..........

Een en ander is  sterk afhankelijk van het soort paard 
en gebruik. Perfect hooi is  heel zeldzaam. Wij moeten 
daarom een optimale balans vinden met het hooi dat u 
heeft, door middel van behandeling, supplementen en 
kruiden.



Aanvraag voor de analyse
We kunnen hooi, kuil en weidegras analyseren. 

Alles  valt en staat met een goede monstername 
methode.  Zie hier over de info op onze website.
(www.biomentorfoundation.nl/analyses.html)

U stuurt een monster hooi of gedroogd gras (300 g) 
naar ons  adres in Valkenburg. Bij de zending graag  uw 
naam, adres, telefoon nummer en e-mailadres 
bijsluiten. Wij laten dit analyseren en de uitslag  komt 
bij ons  terug. Wij bewerken de uitslag zodanig  dat er 
een begrijpelijke uitleg  en algemeen advies   gegeven 
wordt.

Kosten hooianalyse + Algemeen advies : € 85,00

Extra advies op maat!!!
Op basis  van uw hooi, uw situatie, totaal aanbod en uw 
paard, geven wij ook een extra advies  over het voer 
management. Dit is  dus  een rantsoenberekening  waar 
overige voedermiddelen, arbeid en dergelijke ook 
meegenomen worden.
Behalve de hooi analyse, hebben wij meer gegevens 
over uw paard, uw situatie en huidige voedingsaanbod 
nodig.

Kosten Extra advies op maat : € 35,00
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