
Aliments



ALIMENTS VITAL® BESTAAN UIT 100% PLANTAAR-
DIGE GRONDSTOFFEN: GRANEN, OLIEHOUDEN-
DE GEWASSEN EN PEULVRUCHTEN.

ZE ZIJN SPECIFIEK GESELECTEERD VOOR HUN 
SMAAK EN VERTEERBAARHEID. ALIMENTS VITAL® 
ZIJN VERRIJKT MET MINERALEN EN PROTEÏNEN 
EN BEVATTEN GEEN  ANTIBIOTICA, GROEIFACTO-
REN OF DIERLIJKE VETTEN.

PAARD -VRIJE TIJD

PAARD-FOKKERIJ

PAARD-SPORT

VITAL HORSE BREEDING
Aanvullend veevoeder voor paarden in de 
vorm van een met melasse doordrongen men-
geling van luzerne, kortmeel, volle of gevlokte 
graangewassen, lijnzaadkoek en van korrels 
met daarin de mineralen en vitamines die af-
gestemd zijn op de specifi eke behoeften van 
merries en veulens (niacine, biotine, ...). Toe-
dienen als aanvulling bij voedergewassen en 
vers water aan veulens (vanaf 1 maand en tot 
12 maanden) en aan merries (zowel tijdens de 
groei als tijdens het zogen).

VITAL HORSE ENERGY
Aanvullend veevoeder voor paarden in de 
vorm van een met melasse doordrongen men-
geling van luzerne, kortmeel van volle of ge-
vlokte graangewassen, waaronder haver, en 
van korrels met daarin de mineralen en vita-
mines die afgestemd zijn op de behoeften van 
paarden met een regelmatige en/of intense 
activiteit. Toedienen als aanvulling bij voeder-
gewassen en vers water aan actieve paarden.

VITAL HORSE REGAL
Aanvullend veevoeder voor paarden in de 
vorm van korrels van 6 mm. Vital Horse Régal is 
uitsluitend samengesteld uit edele en natuurlij-
ke grondstoffen zonder ggo’s en is verrijkt met 
mineralen en vitamines. Toedienen als aan-
vulling bij voedergewassen en vers water aan 
paarden met gematigde behoeften (gehouden 
in paardenbox en voor wandelingen), zelfs aan 
veulens ouder dan 4 maanden. 

VITAL HORSE MANEGE
Aanvullend veevoeder voor paarden in de 
vorm van een met melasse doordrongen 
mengeling van luzerne, kortmeel van volle of 
gevlokte graangewassen, en van korrels met 
mineralen en vitamines. Toedienen als aan-
vulling bij voedergewassen en vers water aan 
paarden met gematigde behoeften (gehouden 
in paardenbox en voor wandelingen).

VITAL HORSE FLOCON
Aanvullend veevoeder voor paarden in de vorm 
van een niet met melasse doordrongen men-
geling van luzerne, kortmeel, volle en vooral 
gevlokte graangewassen, en van korrels met 
mineralen en vitamines. Toedienen als aan-
vulling bij voedergewassen en vers water aan 
matig actieve paarden (box en wandelingen).



PAARD-
GEZONDHEID

VITAL HORSE VITALITY
Aanvullend veevoeder voor paarden in de vorm 
van een met melasse doordrongen mengeling 
van luzerne, kortmeel, geëxtrudeerde worte-
len, volle geëxpandeerde of gevlokte graan-
gewassen, en korrels die specifi ek verrijkt zijn 
met mineralen, vitamines, gezondheidsbevor-
derende en ontgiftende additieven (biotine, 
choline, niacine, ...). Toedienen als aanvulling 
bij voedergewassen en vers water. 

VITAL HORSE VEZEL KOMFORT
Aanvullend veevoeder voor oudere paarden 
en/of paarden die gevoelig zijn voor spijsver-
teringsproblemen, in de vorm van een met 
melasse doordrongen mengeling van gekook-
te graangewassen, luzernevezels, geëxpan-
deerde maïs, geëxtrudeerde wortelen en van 
korrels die specifi ek verrijkt zijn met mineralen, 
vitamines en gezondheidsbevorderende en 
ontgiftende additieven (biotine, choline, niaci-
ne, ...). Deze voeding, die speciaal geïndiceerd 
is voor paarden die gevoelig zijn voor spijsver-
teringsproblemen, moet worden verdeeld in 
bijvoeding en in vers water.

HEUCOBS ZEELAND
Kwalitatief hoogstaande hooikorrel bedoeld 
om alle hooi of een gedeelte ervan in het rant-
soen van oudere paarden of paarden met al-
lergieën te vervangen.

WIST U DAT...?

U bij de aankoop van een paard nooit mag vergeten dat 
het dier zeer gevoelig is voor acute buik, beter bekend 
onder de naam koliek? Opgelet: dit is geen ziekte, maar 
eerder een symptoom dat wordt veroorzaakt door meer-
dere factoren die alles te maken hebben met de specifi e-
ke anatomische en fysiologische eigenschappen van de 
spijsvertering van het paard: een kleine maag, die geken-
merkt wordt door een snelle darmtransit, gevolgd door 
de 30 tot 35 meter lange darm, eerst de dunne darm en 
vervolgens de dikke darm, waarin talrijke micro-organis-
men zitten die door gisting vezels kunnen afbreken van 
zaken die voordien niet werden verteerd...

Vervolgens gaat de maag van het paard, dat trouwens 
niet kan «braken», bij een verstoorde transit of door «in-
fecties» bij de spijsvertering uitzetten. Op termijn en zon-
der gepaste interventie houdt dit een risico op breuk in 
die fataal zal zijn. Het gevolg is dat het paard zeer gevoe-
lig is voor te veel of te weinig voedsel, voor voedsel dat te 
rijk is aan koolhydraten of eiwitten, en zelfs voor moeilijk 
verteerbare vezels, die niet afgestemd zijn op de dage-
lijkse activiteiten van het paard. Andere veel voorkomend 
oorzaken zijn een verkoudheid of, nog eenvoudiger, te 
weinig en/of te koud water, ... of zelfs een slecht verzorg-
de maagdarmparasiet.

In de praktijk uit dit voor het paard uiterst pijnlijke syn-
droom zich in het beste geval in vreemd en «onrustig» 
gedrag: het kijkt om zich heen, stampvoet, piaffeert, slaat 
met zijn buik en weigert vaak te eten of water te drinken. 
In het slechtste geval strekt het zich uit en gaat het meer-
maals op de grond liggen, sneller ademen en overmatig 
zweten... Zijn temperatuur nemen (die normaal gezien 
tussen de 37 en de 38 graden ligt) levert ook informatie 
op. Als de tekenen overduidelijk zijn, belt u best onmid-
dellijk de veearts. In afwachting mag u het geen eten 
meer geven. Ga ermee wandelen en stel het zachtjes 
gerust, zonder het te vermoeien.

De beste behandeling is en blijft preventie: controleer en 
corrigeer veranderingen in de tanden om het kauwen te 
vergemakkelijken, dien het paard regelmatig een behan-
deling tegen maagdarmparasieten toe, geef het nooit 
zeer koud water en besteed bijzonder veel aandacht aan 
een kwalitatieve en kwantitatieve rantsoenering van het 
voer zonder al te bruuske veranderingen, regelmatig en 
in kleine hoeveelheden, minstens drie keer per dag.



SPECIALITEITEN

VITAL HORSE PONY EN EZEL
Aanvullend diervoeder in de vorm van een met 
melasse doordrongen mengeling van luzerne, 
kortmeel, geëxtrudeerde wortelen, volle geëx-
pandeerd of gevlokte graangewassen, en kor-
rels met daarin de mineralen en vitamines die 
onontbeerlijk zijn voor de specifi eke behoeften 
van pony’s en ezels. Toedienen als aanvulling 
bij voedergewassen en vers water.

SNOEPJES & 
BELONINGEN

HORSE SNACK 
“PARFUM FRUIT - GROENTEN”
Aanvullend veevoeder voor paarden in de 
vorm van pastilles of grove pellets van snoep-
jes en samengesteld uit haverzemelen, tar-
wezemelen, rietsuikermelasse, luzernevezels, 
calciumcarbonaat, biergist en steenvruchten of 
vruchten- of groente-extracten.

TIPS & TRICKS VAN DE FOKKER

Het paard, een nobel en statig dier, is altijd al de gezel 
van de mens geweest. Tussen de twee bestaat er een 
fascinerende relatie die gebaseerd is op wederzijds ver-
trouwen. Om dat vertrouwen te winnen zijn bepaalde 
etappes en gedragingen onontbeerlijk!

Bereid het dier eerst voor op een aangepaste en com-
fortabele ruimte. De vloer moet bestand zijn tegen de 
trappelende hoeven; de verlichting mag niet te donker 
en ook niet te fel zijn. Leg voldoende hooi of stro op de 
vloer, zodat hij altijd zacht is, en ververs het regelmatig. 
Zo blijft de ruimte schoon. Ook de voedertrog en de drink-
bak moeten altijd schoon zijn en zo worden geplaatst dat 
ze gemakkelijk toegankelijk zijn en niet kunnen worden 
omgekieperd.

Wees geduldig en respectvol:  bied het paard eerst uw 
hand aan, zodat het eraan kan ruiken. Als het een ner-
veuze indruk geeft, vermijd dan indringend oogcontact. 
Bied het ten slotte het voedsel aan, eerst op de vloer, en 
als de situatie gunstig is, probeer het dan langzaam, zon-
der bruuske bewegingen, te aaien. Ontspan u met het 
dier. Als u van plan bent het paard te bestijgen, laat het 
dan het tuig zien zonder het om te doen: het moet begrij-
pen dat uw relatie niet uitsluitend gebaseerd zal zijn op 
deze praktijk.

Blijf aandachtig voor zijn gedrag. Wanneer het dier liever 
alleen is, moet u dat begrijpen en respecteren. Smeed 
een band door tijd door te brengen met uw paard. Aai 
het, borstel het en spreek ermee, zodat het zich veilig 
voelt in uw aanwezigheid. Maak korte wandelingen ter-
wijl u  ernaast loopt. Als het paard een nerveuze indruk 
geeft, respecteer dan dat het weer naar binnen wil!

Bouw wederzijds respect op. Eis niet meer van het dier 
dan wat het u kan geven. Vergeet niet dat u te maken 
hebt met een gevoelig dier, dat heeft beslist u zijn affectie 
te tonen en zelf ook verwachtingen en behoeften heeft. 
Respecteer zijn ruimte en leer het de uwe te respecte-
ren. Ga niet over zijn grenzen wat betreft fysiek contact 
en affectie en laat niet over uw eigen grenzen gaan! Leer 
het geduldig de tekens herkennen die u geeft. Gebruik 
duidelijke en repetitieve instructies.

Achterhaal waar het bang voor is en help het zijn ang-
sten te overwinnen: het is van cruciaal belang dat u het 
dier ondersteunt terwijl het zijn angsten overwint. Dwing 
het echter nooit. Breng vervolgens een “routine” aan in 
de lessen: spreek er zachtjes en rustig mee en breng na 
elke les wat tijd met het dier door zonder dat er dressuur 
of bevelen bij komen kijken.



BIOLOGISCHE
SUPPLEMENTEN

VITAL ACTI HORSE
Aanvullend veevoeder voor paarden, pony’s 
of ezels in de vorm van korrels die geprodu-
ceerd zijn volgens de regels van de biologische 
landbouw en dus samengesteld zijn uit edele 
en natuurlijke grondstoffen die rechtstreeks 
afkomstig zijn van de biologische landbouw. 
Vital Acti Horse is verrijkt met mineralen en vi-
tamines. Toedienen als aanvulling bij voeder-
gewassen en vers water.

De biologische Aliments Vital worden vervaardigd in 
een fabriek waar uitsluitend biologische producten 
worden gemaakt en worden verwerkt met inachtne-
ming van de principes van de biologische landbouw.

De grondstoffen, zelf afkomstig van de biologische 
landbouw, worden streng geselecteerd door onze 
voedingsdeskundige en worden zorgvuldig gedoseerd 
zodat ze te voldoen aan de voedingsbehoeften van de 
dieren. Zo blijven ze gelukkig en gezond.

Onze bioproducten zijn gecontroleerd en gecertificeerd 
door Certisys- BE-BIO-01.

Bekijk ook onze biobrochure bio of surf naar
www.scar.be

Bio denken en eten, dat is niet alleenzorgenvoor de 
natuur en de dat is ook nu al denken aan morgen.

“
”

TIPS & TRICKS VAN DE FOKKER

Risico op vergiftiging door een plant?! Relativeren is de 
boodschap:  over het algemeen zal een paard instinctief 
geen giftige planten eten als ze vers zijn! Maar als ze ver-
droogd zijn en vermengd met hooi, of zelfs onachtzaam 
door iemand uit de buurt worden achtergelaten naast 
de wei of langs de weg, merkt het paard dat niet al-
tijd... De taxus is ongetwijfeld het bekendste, frequentste 
en gevaarlijkste voorbeeld...  Giftige planten kennen en 
herkennen, ook als ze niet in bloei staan, en een veilige 
omheining bieden, zijn en blijven de beste manieren om 
de gezondheid van uw paard te beschermen: er bestaan 
tal van inventarissen en herbaria om u daarbij te helpen!



DE JUISTE VOEDING KIEZEN

Een duidelijk, volledig, gezond en natuurlijk gamma     www.scar.be
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ALIMENTS VITAL®, 
OUR LAND’S QUALITY, NATURALLY.

Onze landbouwcoöperatieve van het Plateau de Herve (SCAR 
scrl) werd opgericht in 1898. Ze houdt de traditie van een plaat-
selijke, gezonde en natuurlijke voeding in ere en bouwt ze ver-
der uit. Ze is houder van het kwaliteitscertificaat FCA en is met 
name gespecialiseerd in de productie van biologische diervoe-
ders. Ze geeft op volledig transparante wijze garanties inzake 
de samenstelling en de vervaardiging van haar Aliments Vital®, 
die uitsluitend bestaan uit edele plantaardige grondstoffen.

SCAR is al vele jaren een innoverende KMO, een familiebedrijf, 
dat de korte keten en de producten van onze regionale land-
bouw bevoorrecht en verdedigt. Kwaliteit en respect voor de na-
tuur staan daarbij voorop. Ons motto “Our land’s quality, natu-
rally” benadrukt deze symboliek en deze sterke engagementen.

Via haar Aliments Vital® biedt onze coöperatieve SCAR een dui-
delijk en volledig, maar vooral gezond en natuurlijk gamma aan, 
dat de plaatselijke knowhow naar waarde weet te schatten, 
zonder kunstgrepen, en dat alle liefhebbers van de kleinhou-
derij en de vrienden van onze gezelschapsdieren zal kunnen 
bekoren.

SCAR SCRL - AFD. GRAAN- 
EN ZAADHANDEL
Rue des Martyrs, 23 - 4650 HERVE
info@scar.be - www.scar.be

Aliments Vital®
is verkrijgbaar bij uw vertrouwde 
verdeler:
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