Eén van de oorzaken van diarree bij
paarden is een niet goed werkende
darmflora. De darmflora van een paard
kan verstoord zijn door antibiotica of
een verkeerd of afi,vijkend dieet. Ook
stresskan de darmflora uit balans
brengen. Eén van de mogelijkheden om
de darmflora weer in balans te krijgen
zijn 'nieuwe'bacteriën. Dit kan in de
vorm van probiotica. Probiotica zijn
verwerkt in voedingssupplementen die
levende micro-organismen bevatten en
een positieve uitwerking hebben op de
gezondheid van de gastheer.Deze
voedingssupplementen bevatten bacteriën die van nature in de darmflora van
een paard voorkomen en daarom zou,
theoretisch gezien,een middel met
probiotica diarree bij paarden kunnen
verminderen. Natuurlijk zijn er ook
nog andere oorzaken die diarree
kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld parasieten(wormen) of Salmonella. In die gevallen geeft een middel
met probiotica geen verbetering. Een
worminfectie is te verhelpen door
middel van een wormkuur en/of
beweidingsmaatregelen. In het onderzoek is een probioticum gebruikt dat
speciaal ontwikkeld is voor de toepassing in paarden (PrimeVal ColonFlora/
Ecologic@
Horse).Dit probioticum bevat
vijf probiotische stammen: Bifidobacterium bifi.dum, Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus salivarius, Lactobacillus
plantarum en Lactobacillus rhamnosus.
Onderzoek
Op het vorige artikel hebben 20 eigenaren van paarden met chronische
diarree gereageerd.TWeepaarden
waren niet geschikt voor het onderzoek, omdat zij niet individueel gestald
waren en twee paarden vielen af om
andere redenen.Het onderzoekis

uiteindelijk uitgevoerd bij 16 paarden,
die geregeldlast hadden van wisselende of voortdurende dunne mest.
Deze paarden waren alle ouder dan
drie jaar en stonden individueel
gestald.Voor de proefperiodeis de
lichaamsconditie van de paarden
gescoordaan de hand van een standaardmethode. Het gewicht is hierbij
geschatdoor middel van een meetband. De proefperiode duurde acht
weken. Tijdens de periode hebben de
eigenaren de paarden tweemaal per
dag een poeder gegeven.Noch de eigenaar, noch de onderzoekerwist ofdit
poeder het te onderzoekenprobioticum (PrimeVal ColonFlora / Ecologic@
Horse)of een placebo(eenmiddel dat
geen effect heeft en geen probiotica
bevat, maar er uiterlijk op lijkt) was.
De eigenaar hield dagelijks in een
dagboekjebij wat de mestscorewas. De
mestscorekon zijn: goed (score5),
gemengd(score4), koemest (score3),
dun (score2) of waterdun (score1). Na
de proefperiode is de conditie van de
paarden nogmaals volgens de standaardmethode gescoord en het gewicht
opnieuw geschat door middel van de
meetband. Daarna zijn de gegevensuit
de dagboekjesverwerkt. De mestscores,
vertaald naar punten, zijn vergeleken.

paarden die het probiotica hadden
gekregen, lieten een gemiddelde verbetering van 0.33 punt zien. Als je naar
de individuele dieren keek, gaf de
toediening van het poeder met daarin
het probiotica tijdens de proefperiode
bij vier van de acht paarden een duidelijke verbetering in de mestscore. Deze
paarden hadden niet alleen een verbetering in de mestscore,maar werden
volgens de eigenaren energieker en ook
de huid- en vachtconditie van deze
paarden verbeterden tijdens en na de
proefperiode.
Conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat de helft
van de paarden die het probiotica
toegediend kregen een verbetering van
de mestscorelieten zien. Dezepaarden
hadden ook een algemene verbetering
in de conditie. De conclusie is dat de
toevoeging van probiotica de ernst en
de omvang van diarree kan verminderen. Natuurlijk zijn probiotica niet
bij alle paarden een oplossing. Of
probiotica verlichting kunnen geven
ligt aan de oorzaak van de diarree,
immers niet alle oorzaken van diarree
zijn te verhelpen met probiotica. Voor
sommige paarden met wisselendemest
ofchronische diarree is de toediening
van probiotica zeker een oplossing.I

Resultaten
Bij het verwerken van de gegevens
bleken acht paarden het echte middel
en acht paarden het placebo te hebben
gekregen.De gemiddeldemestscore
van de placebogroepwas 3.90voor de
proef en 3.96 na de proef. Voor de
probioticumgroep was de mestscore
voor de proef 4.08 en na de proef 4.47.
Bij de paarden die het placebo hadden
gekregen,was de gemiddeldemestscoredus verbeterd met 0.06 punt. De
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