
Supplement 
Aanvullend voer voor paarden die alleen ruwvoer krijgen

Bonpard Forage supplement is een aanvulling voor paarden en pony’s die  
een rantsoen bestaande uit ruwvoer met weinig of geen krachtvoer krijgen.  
Ruwvoer biedt voldoende energie en eiwit, maar een tekort aan vitaminen en 
mineralen. Dit tekort kan ook ontstaan bij het voeren een kleine hoeveelheid 
krachtvoer! Bonpard Forage Supplement is gebaseerd op de behoeften van  
een gezond paard, niets meer en niets minder.

Kenmerken:
K zorgt voor een compleet en gezond rantsoen
K is nodig bij < 1-2 kg krachtvoer per dag (pony-paard)
K smakelijk en uitstekend opneembare mineralen
K handig brokje om te voeren



Zó voer je Forage 
Een compleet en gezond rantsoen 
Met Bonpard Forage Supplement maakt u een rantsoen van enkel ruwvoer tot een compleet en 
gezond rantsoen. Het paard dat alleen ruwvoer krijgt, heeft behoefte aan extra koper, zink, selenium en 
vitamine E. Koper en zink zijn toegevoegd als goed beschikbare en smakelijke hydroxy-verbindingen. 
Selenium is efficiënt benutbaar door het gebruik van selenium-methionine.

Ruwvoer, ruwvoer, ruwvoer. Een rantsoen van enkel ruwvoer is natuurlijk en gezond, en levert 
voor veel paarden voldoende energie en eiwit om in een goede conditie te blijven, zelfs bij licht werk. 
Ruwvoer bevat daarnaast ook mineralen en vitaminen. Echter, met alleen maar ruwvoer in het rantsoen 
is de voorziening van vitaminen en mineralen niet compleet. Met Bonpard Forage Supplement wél.

Simpel en doeltreffend. Geen geknoei met poedertjes. Deze kleine brokjes zijn makkelijk te 
voeren. Meer heeft het paard niet nodig!

Body Condition Score. Een paard dat onbeperkt ruwvoer eet kan overgewicht krijgen. Het heeft 
dan een te hoge body condition score, waardoor beperking van de voeropname noodzakelijk is. 
Om te controleren of u genoeg, te weinig of misschien te veel ruwvoer voert, controleert u elke 6 
weken of uw paard op het juiste gewicht is met de Bonpard Body Condition Score. De beoordeling 
van het paard gebeurt door te kijken en te voelen. Spierweefsel en vetweefsel kunnen visueel op 
elkaar lijken, maar vetweefsel is zachter dan spieren.

Rantsoenadvies
Gemiddeld hooi Grof hooi

per 100 kg LG 

per dag

Rust Licht werk Rust Licht werk

20 g Bonpard Forage Supplement

200-300 kg 2 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,5 kg

300-450 kg 1,8 kg 2,1 kg 2 kg 2,4 kg

450-600 kg 1,6 kg 2 kg 1,9 kg 2,3 kg

600-750 kg 1,5 kg 1,9 kg 1,7 kg 2,1 kg

www.bonpard.com


