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Ruw eiwit  14 11,3 11,3 12 11 %  14,5 11,5 11,5 11,2 %

Ruw vet 4,5 3 4,6 5 5 %  5 3 3,4 3,8 %

Ruwe as 7 5,2 7 7 7 % 7,3 9,5 7,7 6,8 %

Ruwe celstof 11 12,7 9 9 13 % 5,5 11,5 7,7 7,3 %

Calcium 1 0,9 1 0,8 0,9 % 10 14 10 10 gr

Fosfor 0,5 0,5 0,55 0,5 0,5 % 6,3 5 4,9 5,8 gr

Suikers 3 2,7 3 3,2 4 % 6,1 6,3 7,1 6,2 %

Zetmeel 29 28 34,5 32,3 32 % 33 20 31 32,5 %

VEP ( Energie) 830 790 860 830 850  900 730 845 875 

VREp 9,7 8 8,5 9 8,8 % 11,9 8,2 8,8 8,9 %

Vitamines A 13500 11500 15800 16250 15500 IE 21000 15000 13500 15000 IE

Vitamines D3 1450 2300 1745 1810 1700 IE 4000 3000 2500 3000 IE

Vitamines E 205 160 210 210 240 mg 300 105 135 200 mg

SELENIUM 0,55 0,36 0,57 0,57 0,57 mg 0,23 0,05 0,13 0,2 mg

BIOTINE 200 135 200 200 200 mcg 205 100 130 150 mcg

Magnesium 0,27 0,44 0,26 0,28 0,26 mcg 0,39 0,28 0,3 0,34 mcg

Ewpa 0,89 0,83 0,89 0,91 0,87  0,96 0,76 0,89 0,94

Afkortingen Analyses
% = procent IE = Internationale Eenheden 
VEP ( Energie ) = Voeder Eenheid Paarden mg = milligram
VREp = Verteerbaar Ruw Eiwit paard mcg = microgram
Ewpa = Energie waarde paard gr = gram

ANALYSE BROKKEN EN MIXEN     

In bovenstaande tabel zijn de voedingsanalyses weergegeven van de brokken en de mixen. Gehalte zijn per kg product. 
Omdat er gebruik wordt gemaakt van overwegend natuurlijke grondstoffen, kunnen de vermelde waarden afwijken.   
  

Uw PROHORSE dealer is:



VEULEN EN MERRIE - MIX
 
Volledig uitgebalanceerde eiwitrijke mengeling met gistculturen 
voor drachtige, lacterende merries en veulens. Wij raden aan om 
de mengeling te geven aan de merrie vanaf de 9de maand van de 
zwangerschap en tijdens de zoogperiode van het veulen. De gehalten 
aan eiwitten en energie bevorderen de melkproductie. Veulens nemen 
best zo snel mogelijk vast voedsel op om een goed verteringsgestel 
te ontwikkelen. Het voeder kan gegeven worden vanaf de vierde 
levensweek tot ongeveer 2 jaar. De mix bevat YEA SACC, dit zijn 
levende gistculturen die zorgen voor een goede spijsvertering en 
is een extra energieleverancier. Zo wordt de groei van het veulen 
gestimuleerd. Te voederen naast voldoende kwalitatief ruwvoeder.
Steeds voldoende vers drinkwater te voorzien.  
 
* Met haver
* Met gistculturen
* Hoog eiwit gehalte / Hoog vet gehalte
* Bot en gewrichtsondersteuning
* Toevoeging van lijnzaad en sojaolie  
* Hoge vitaminen en mineralen
* Verrijkt met omega 3 vetzuren

Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht 

Onderhoud merrie 0,4 - 0,5 kg
Dracht merrie 0,6 - 0,7 kg
Lactatie merrie 0,8 - 1,0 kg

Totaal per dag  
Veulen vanaf 4 weken 1 - 1,5 kg
Veulen vanaf 9 maanden - 2 jaar 2 - 3 kg

ONDERHOUDS - MIX

Deze onderhoud mengeling is uiterst geschikt voor alle paarden 
en pony’s die in rust zijn of recreatief werk verrichten. Deze mengeling 
is een smakelijk goed uitgebalanceerd basis voeder voorzien van 
de nodige vitaminen en mineralen. De mengeling bevat tevens 
luzernevezels (structuur), spelt en zemelen (kortmeelpellets) 
om een goede spijsvertering te garanderen. Te voederen naast 
voldoende kwalitatief ruwvoeder. Steeds voldoende vers drinkwater 
te voorzien. 

* Zonder haver
* Laag eiwit gehalte / laag suiker gehalte
* Optimale voedingopname
* Toevoeging van lijnzaad en sojaolie
* Goede prijs kwaliteitsverhouding

Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht

Onderhoud 0,4 - 0,5 kg
Lichte arbeid 0,6 - 0,8 kg

SPORT 1 - MIX ( zonder haver)

Deze mengeling is uitermate geschikt voor paarden en pony’s die 
middelmatige tot zwaardere arbeid verrichten. De mix bevat geen 
haver. Hier hebben wij geopteerd om energie uit een combinatie 
van spelt en gerst te halen, en een iets hoger vetgehalte. Waardoor 
de paarden beheerst kunnen werken. De mix is ook iets hoger 
gevitamineerd voor een goede gezondheid en vitaliteit van uw 
sportpaard of sportpony. De mix kan zowel gebruikt worden voor 
springen, dressuur, eventing, militairy, mennen, enz... . Deze mix 
is ook uitermate geschikt voor fokpaarden. Te voederen naast vol-
doende kwalitatief ruwvoeder. Steeds voldoende vers drinkwater te 
voorzien.

* Zonder haver
* Laag eiwit gehalte / laag suiker gehalte
* Optimale voedingopname
* Toevoeging van lijnzaad en sojaolie
* Hoge vitaminen en mineralen
* Verrijkt met omega 3 vetzuren
* Relatieve hoge Ewpa - waarde van 0,89 
 
Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht     
Onderhoud 0,4 - 0,5 kg
Lichte arbeid 0,6 - 0,75 kg
Zware arbeid 0,75 - 0,9 kg

SPORT 2 - MIX (met haver)  
 
Deze mengeling is uitermate geschikt voor explosieve prestaties, 
zoals springsporten, drafsporten en rensporten. Sportpaarden en
sportpony’s hebben de juiste energiebron nodig om optimaal te 
presteren. De combinatie van granen zoals haver en oliën van 
lijnzaad en soja maken van deze mengeling een top mengeling.
Tijdens de rustdagen van het dier kan er geopteerd worden om de 
Conditie - mix met kruiden te voederen naast voldoende kwalitatief 
ruwvoeder. Steeds voldoende vers drinkwater te voorzien.

* Met haver
* Hoger eiwit gehalte / laag suiker gehalte
* Toevoeging van lijnzaad en sojaolie
* Hoge vitaminen en mineralen
* Verrijkt met omega 3 vetzuren
* Relatieve hoge Ewpa - waarde van 0,91

Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht

Onderhoud 0,4 - 0,5 kg
Lichte arbeid 0,6 - 0,75 kg
Zware arbeid 0,75 - 0,9 kg

CONDITIE - MIX met kruiden  
 
Dit is een zeer smakelijk kruiden-structuur mengeling geschikt 
voor alle paarden en pony’s zonder haver met lage eiwitten. Deze 
mengeling bevat zeer veel kruiden zoals: look, rozemarijn, zoet-
houtwortel, venkel, eucalyptus, anijs, brandnetel, thijm en kamille. 
De kruiden werken bloedzuiverend en weerstand verhogend. De 
mix bevat YEA SACC, dit zijn levende gistculturen die zorgen voor 
een goede spijsvertering en een betere darmwerking, als ook voor 
de stijging van microbiële activiteiten van de darmen. Door toevoeging 
van luzernevezel en spelt wordt de opnametijd langer, er wordt 
meer gekauwd waardoor er meer speekselvorming ontstaat. Te 
voederen naast voldoende kwalitatief ruwvoeder. Steeds voldoende 
vers drinkwater te voorzien.

* Verrijkt met omega 3 vetzuren
* Zonder haver
* Laag eiwit gehalte / laag suiker gehalte
* Bevat spelt en luzernevezel (optimale voedingopname)
* Toevoeging van lijnzaad en sojaolie
* Hoge vitaminen en mineralen  
 
Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht 

Onderhoud 0,4 - 0,5 kg
Lichte arbeid 0,6 - 0,75 kg
Zware arbeid 0,75 - 0,9 kg 
 

 
VEULEN EN MERRIE BROK  
 
Volledig uitgebalanceerde eiwitrijke brokken voor drachtige en lac-
terende merries en veulens. Wij raden aan om de brok te geven aan 
de merrie vanaf de 9de maand van de zwangerschap en tijdens de 
zoogperiode van het veulen. De gehalten aan eiwitten en energie 
bevorderen de melkproductie. Veulens nemen best zo snel mogelijk 
vast voedsel op om een goed verteringsgestel te ontwikkelen. Het 
voeder kan gegeven worden vanaf de vierde levensweek tot on-
geveer 2 jaar. Tijdens het afspenen van het veulen raden wij aan 
de merrie terug de onderhoudsbrok te voederen. Te voederen naast 
voldoende kwalitatief ruwvoeder. Steeds voldoende vers drinkwater 
te voorzien.   
 
* Met haver
* Hoog eiwit gehalte / Hoog vetgehalte
* Bot en gewrichtsondersteuning
* Toevoeging van lijnzaad en soja producten
* Hoge vitaminen en mineralen
* Toevoeging van koperchelaat 
 
Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht  
Onderhoud merrie 0,4 - 0,5 kg
Dracht merrie 0,6 - 1,0 kg
Lactatie merrie 0,8 - 1,0 kg

Totaal per dag

Veulen vanaf 4 weken 1 - 1,5 kg
Veulen vanaf 9 maanden - 2 jaar 2 - 3 kg

ONDERHOUDS BROK  
 
Deze onderhoudsbrok is uiterst geschikt voor paarden en pony’s die 
in rust zijn of recreatief werk verrichten. Deze brok is een smakelijk 
goed uitgebalanceerd basis voeder voorzien van de nodige vitaminen 
en mineralen. Te voederen naast voldoende kwalitatief ruwvoeder. 
Steeds voldoende vers drinkwater te voorzien. 

* Laag eiwit gehalte / laag suiker gehalte
* Optimale voedingopname
* Toevoeging van lijnzaad en soja producten
* Goede prijs kwaliteitsverhouding 
 
Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht 
Onderhoud 0,5 - 0,7 kg
Lichte arbeid 0,7 - 0,8 kg

 
SPORTBROK

Deze sportbrok is uiterst geschikt voor paarden en pony’s die licht 
tot middelmatig werk verrichten. Deze sportbrok heeft als pluspunt 
dat bij iets zwaarder werk, het volstaat iets meer te voederen per 
dag. Te voederen naast voldoende kwalitatief ruwvoeder. Steeds 
voldoende vers drinkwater te voorzien.  
 
* Relatieve hoge Ewpa - waarde van 0,89
* Optimale voedingopname
* Toevoeging van lijnzaad en soja producten
* Goede prijs kwaliteitsverhouding

Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht

Onderhoud 0,5 - 0,7 kg
Lichte arbeid 0,7 - 0,8 kg
Middel zware arbeid 0,8 - 1,0 kg

CONDITIE SPORTBROK

Deze Conditie sportbrok is een complete competitiebrok voor elke 
sporttak. Levert het paard of pony voldoende energie om top-
prestaties te kunnen verrichten. Deze brok is ook uitermate geschikt 
voor fokpaarden of fokpony’s.

* Hoge Ewpa - waarde van 0,94
* Laag eiwit gehalte
* Optimale voedingopname
* Toevoeging van lijnzaad en soja producten

Voederadvies per 100 kg lichaamsgewicht

Onderhoud 0,3 - 0,4 kg
Lichte arbeid 0,4 - 0,6 kg
Middel zware arbeid 0,6 - 0,8 kg
Zware arbeid 0,8 - 1,0 kg

* Toevoeging van lijnzaad en sojaolie  
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PROHORSE paardenvoer is ontwikkeld vanuit een nutritionele kennis en liefde voor paarden en pony’s. 
Naast voldoende kwalitatief ruwvoeder zijn muslies en / of brokken een goede aanvulling bij de voeder-
behoefte voor paarden en pony’s die enige vorm van arbeid verrichten.

De muslies en brokken zijn samengesteld met zo min mogelijk suikers, bevatten veel vezels en zijn 
van nature zeer smakelijk en gezond. Alle voeders worden geproduceerd onder het kwaliteitslabel GMP.


