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Voor elk paard de juiste voeding

Subli Basis/Onderhoud

Met Subli producten voer je elk paard als een individu

Volledige voeding voor elke dag

De keuze uit het Subli assortiment wordt bepaald door
een aantal factoren. Denk hierbij aan de grootte van
het dier, het ras, het geslacht, de leeftijd, welk werk
wordt verricht en welk ruwvoer wordt gevoerd. Door het
uitgekiende assortiment van Subli kun je altijd optimaal
voeren om jouw paard vitaal en gezond te houden. Je
zorgt natuurlijk zelf voor een fijne stal, vers drinkwater,
een goede training en een waarderend klopje als
beloning. Allemaal zaken die jouw paard of pony beter
doen functioneren.
Ruwvoer en krachtvoer zorgen gezamenlijk voor
een evenwichtige voeding van jouw paard. Normaal
gesproken hebben ze hier ook voldoende aan om gezond
te zijn en te blijven en goed te presteren. Toch kunnen er
situaties ontstaan die om wat extra’s vragen. Voor deze
gevallen zijn er de Subli Supplementen.

Subli Sport/Prestatie
Voor paarden die moeten presteren

Subli Specialiteiten
Uniek voor jouw paard

Ontdek in deze brochure zelf het uitgebreide assortiment
van Subli en kijk hoe jij jouw paard gezond kunt voeren.

Subli Fokkerij

Subli Ruwvoeders

Voor een gezonde start

De basis van elk rantsoen

Subli Supplementen
Voor bijzondere situaties
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Basis/Onderhoud Volledige voeding voor elke dag

Subli Basismuesli

Subli Basisbrok

Subli Structuurmuesli

Subli Ponybrok+

• Complete muesli
• Geschikt voor alle paarden en pony’s
• Laag suiker- en eiwitgehalte

• Complete aanvulling op ruwvoer
• Bevat geen haver
• Allround inzetbaar

• Met luzernevezels voor extra kauwactiviteit
• Bevordert een optimale vertering
• Voor kieskeurige eters

• Hoog gehalte aan vitaminen en mineralen
• Weinig suiker en zetmeel
• Voor sobere rassen

Subli Basismuesli is een product die de voordelen van
een brok en een muesli combineert. Het grootste deel
van de granen zijn in gepofte vorm aan deze muesli
toegevoegd.

Subli Basisbrok is een complete aanvulling op goed
ruwvoer. Het bevat alle noodzakelijke vitaminen,
mineralen en sporenelementen die het paard of pony
dagelijks nodig heeft.

Subli Structuurmuesli is een rijke muesli aangevuld met
extra vezels van de luzerneplant.

Een speciale brok samengesteld voor sobere rassen
(zowel pony´s als paarden). Een voeder met veel ruwe
vezels, laag zetmeel- en eiwitgehalte, echter met een
zeer hoog niveau aan vitaminen, mineralen en sporen
elementen.

En mede hierdoor is het een uiterst smakelijk voer
en optimaal verteerbaar. In combinatie met goed
voedzaam ruwvoer is het ook zeer geschikt voor
paarden die meer moeten presteren.

Wanneer je een rijk ruwvoer voert of bijvoorbeeld veel
weidegras beschikbaar hebt, dan kan Subli Basisbrok de
geschikte aanvulling zijn voor paarden die meer moeten
presteren.

Complete muesli met weinig suiker en eiwit

Complete aanvulling op ruwvoer

Ideaal als afwisseling met gezonde vezels

Veel vitaminen en mineralen, weinig suiker en zetmeel

Een ideaal bijvoer naast andere Subli producten, maar
ook uitstekend geschikt om mee te nemen op concours.
Door de extra vezels kan jouw paard op dit soort dagen
volstaan met Subli Structuurmuesli.

Ø 5mm
20kg
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Hierdoor is deze brok ook zeer bruikbaar naast weidegras
of ander rijk ruwvoer. Geschikt voor alle paarden- en
ponyrassen. Ook voor paarden op rust (in verband met
blessure) is dit een zeer goed voer in combinatie met
ruwvoer.

Ø 5mm
20kg

15kg

20kg

11

Sport/Prestatie Voor paarden die moeten presteren

Subli Sportbrok+

Subli Zonder

Subli Zwarte havermix

• Luxe brok met veel granen en lijnzaad
• Voor sportpaarden en -pony’s
• Allround krachtvoer

• Bevat geen haver en melasse
• Verrijkt met extra magnesium
• Laag suikergehalte

• Zwarte haver aangevuld met gerst en mais
• Voor extra energie
• Verrijkt met plantaardige olie

Subli Sportbrok+ is een luxe mengeling van veel
granen en andere grondstoffen, voorzien van een hoge
dosering vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Zeer geschikt als krachtvoer voor paarden en pony´s
die regelmatig arbeid verrichten.

Haver staat bekend als echt paardenvoer, echter er zijn
ook paarden en pony´s die er minder goed op reageren
en zelfs allergische reacties gaan vertonen. Een veel
gebruikte mengvoergrondstof waar niet alle paarden en
pony´s goed op reageren is ook melasse. Dit komt onder
andere door een hoog suikergehalte. Ook hierbij zien we
soms allergische reacties.

Een mix van hoofdzakelijk zwarte haver, aangevuld met
gerst en mais, alsmede plantaardige olie. Subli Zwarte
havermix is niet bedoeld als enige krachtvoer, maar als
extra. Voer het dus altijd in combinatie met een ander
Subli voeder.

Luxe brok met veel granen en lijnzaad

Volledig krachtvoer, bevat geen haver en melasse

Ook geschikt voor paarden die minder of geen arbeid
verrichten in combinatie met arm ruwvoer (hooi van
beheersgronden, natuurhooi).
Maar ook voor paarden in de opfok is Subli Sportbrok+,
naast goed ruwvoer, een zeer goede krachtvoerbron.
Een allround krachtvoer derhalve.

Subli Zonder is een volledig krachtvoer. Het kan als enige
krachtvoer naast ruwvoer verstrekt worden. Alles wat
jouw paard of pony nodig heeft zit er in. Als je naast
ruwvoer en Subli Zonder toch wat extra´s wilt voeren,
dan is Subli Seniores Priores een zeer geschikt product.

Voor extra energie

Subli Zwarte havermix geef je extra op momenten
dat je wat meer van jouw paard vraagt (training,
wedstrijdseizoen, keuring).

Voor topsportpaarden wordt geadviseerd het rantsoen
aan te vullen met Subli Omega 369 Mix.

Ø 5mm
20kg
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20kg

20kg
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Sport/Prestatie Voor paarden die moeten presteren

Subli Granenmix+

Subli Sportmuesli

Subli Muesli met kruiden

Subli Prestatiebrok

• Complete 6-granenmix
• Met vitaminen- en mineralenkorrel
• Hoog energiegehalte (EWPa 0,96)

• Geproduceerd met glutenvrije granen
• Hoog vetgehalte
• Topsportmuesli

• Een exclusieve delicatesse
• Met ontsloten granen en grondstoffen
• Verrijkt met kruidenmengsel

• Exclusieve granenmix in brokvorm
• Brok voor topprestaties
• Bevat extra vitaminen en mineralen

Subli Granenmix+ is een mix van zes soorten granen
(zwarte haver, blanke haver, gerst, tarwe, mais en
milo) aangevuld met een vitaminen-, mineralen- en
sporenelementenkorrel.

Deze muesli is zeer bijzonder samengesteld voor alle top
presterende paarden. De veelzijdige, smakelijke sport
muesli bevat prebiotische vezels en energie uit olie, ruwe
celstof en uitsluitend glutenvrije granen.

Subli Muesli met kruiden is een zeer luxe samengestelde
muesli van volledig ontsloten grondstoffen, aangevuld
met vitaminen, mineralen, sporenelementen en een
kruidenmix.

Een granenmix in brokvorm, aangevuld met de nodige
aminozuren en een hoge dosering vitaminen, mineralen
en sporenelementen. Ook bevat deze brok extra vitamine
C, wat voor sportpaarden in stress-situaties extra waarde
heeft.

Het is een volwaardig krachtvoer met een laag eiwit
gehalte en veel energie. Daarnaast is Subli Granenmix+
bijna vrij van melasse (<1%). Subli Granenmix+ kan
ook heel goed gevoerd worden in combinatie met een
Subli broksoort.

Glutenvrij door gebruik van glutenvrije graansoorten
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak
van sommige darmklachten (milde terugkerende koliek,
gewichtsverlies en bijvoorbeeld vermindering van de
prestaties) kan komen door een glutenallergie. Paarden
met dunne darmproblemen kunnen daarom baat hebben
bij glutenvrij voer.
Gluten zijn afkomstig uit granen. Er bestaan twee soorten
gluten, namelijk gliadine en glutenine, waarvan alleen
gliadine een allergische reactie kan opwekken. Tarwe en
gerst bevatten gliadine. Mais en haver zijn van nature vrij
van gliadine en zijn in deze glutenvrije muesli toegepast
als waardevolle energiebron.

Het product is zeer smakelijk, heel licht verteerbaar en
daardoor zeer geschikt als aanvulling op het dagelijks
rantsoen, dan wel als extra beloning van jouw paard.

Complete 6-granenmix verrijkt met vitaminenen mineralenkorrel

Glutenvrije sportmuesli voor extra prestaties

De Subli Granenmix+ gebruik je wanneer extra arbeid
gevraagd wordt.

Een exclusieve delicatesse

Exclusieve granenmix in brokvorm voor topprestaties

Subli Muesli met kruiden is de meest exclusieve muesli.

Deze brok heeft een zeer hoog energiegehalte op
basis van met name graanzetmeel (o.a. een hoog
percentage haver) en is daardoor zeer geschikt voor
topprestaties. Voor paarden met een schrale conditie of
naast arm structuurrijk ruwvoer is Subli Prestatiebrok
aanbevelingswaardig.
Subli Prestatiebrok kan ook zeer goed in combinatie met
Subli Omega 369 Mix gevoerd worden.

Ø 5mm
20kg
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15kg

15kg

20kg
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Specialiteiten Uniek voor jouw paard

Subli Mineralenbikkels

Subli Dieetmix

Subli Slobber

• Complete aanvulling in 10mm brok
• Naast rijk ruwvoer of weidegang
• Zeer hoog vitaminen- en mineralengehalte

• Bevat geen graan en graanbijproducten
• Laag suiker- en zetmeelgehalte
• Hoog ruwvezelgehalte

• De lekkere traktatie
• Zonder melasse
• Met ontsloten grondstoffen

Veel paarden en pony’s krijgen een goed ruwvoer.
Dit dekt de energie- en eiwitbehoefte, echter de
mineralen-, sporenelementen- en vitaminenvoorziening
is dan meestal niet gedekt.

Wat maakt Subli DieetMix zo bijzonder?
Het is samengesteld zonder granen en graanbijproducten
en er is ook geen melasse toegevoegd. Hierdoor is het
suiker- en zetmeelgehalte extreem laag. Daarentegen is
het ruwvezelgehalte zeer hoog, evenals het vitaminen-,
mineralen-, en sporenelementengehalte.

De gezonde, lekkere, licht verteerbare traktatie zonder
melasse

Complete vitaminen-, mineralen- en
sporenelementenaanvulling

Bevat geen graan, laag suiker- en zetmeelgehalte

Subli heeft een product gemaakt wat dit tekort aanvult:
Subli Mineralenbikkels. Dat zijn grote 10 mm brokken
die je op de grond in de wei of in de voerbak kunt
geven. Het voeradvies is 30 tot 100 gram per 100
kilogram lichaamsgewicht per dag.
Met deze brokken ben je ervan verzekerd dat jouw paard
alles binnenkrijgt qua mineralen, sporenelementen en
vitaminen.

Ø 10mm
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20kg

Subli DieetMix is uitermate geschikt voor paarden en
pony’s die:
- Behoren tot de sobere rassen.
- Voer nodig hebben met een laag suiker- en
zetmeelgehalte.

De gezonde, lekkere traktatie

Een ware traktatie voor ieder paard en pony. Subli
Slobber is samengesteld uit puur natuurproducten,
verrijkt met lijnzaad en kruiden en wordt in meelvorm
geleverd. Dit product 1 op 1 gemengd met warm water
geeft een supersmakelijke slobber. Een ware traktatie,
maar daarnaast ook nog eens gezond. Tevens kan deze
slobber gebruikt worden om jouw paard medicijnen toe
te dienen. Deze kun je dan aan de slobber toevoegen.

Samen met grof hooi of grove kuil vormt Subli DieetMix
een volledig rantsoen. 1,4 kg hooi + 0,3 à 0,6 kg Subli
DieetMix per 100 kilogram lichaamsgewicht is voldoende
voor jouw paard of pony om één uur lichte arbeid per dag
te verrichten. Als je meer prestaties verwacht, dan kun je
dit rantsoen aanvullen met 100 gram Subli Omega 369
Mix per 100 kilogram lichaamsgewicht

20kg

7,5kg
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Specialiteiten Uniek voor jouw paard

Subli Atleet

Subli HAP Pellets

• Waar spieren nodig zijn
• Hoog gehalte aan essentiële aminozuren
• Verrijkt met selenium en vitamine E

• Goed verteerbare ruwe celstof
• Stimuleert de spijsvertering
• Voor een betere mestconsistentie

Essentiële aminozurenmix voor spierontwikkeling

Voor paarden die het nodig hebben!
Een eiwit/aminozuren supplement voor paarden met
extra aandacht voor: lysine, histidine, methionine,
cystine, threonine, tryptophaan en carnitine. Paarden
bestaan voor een groot deel uit eiwit (spieren).
Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Hiervan zijn
er meer dan 20 soorten, veel voorkomende en minder
voorkomende. Een aantal daarvan (de essentiële) zijn
altijd nodig om spieren te kunnen vormen. De overige
kunnen elkaar deels vervangen (niet essentiële).

Ondersteunt het verteringssysteem

Hierbij is gestreefd naar een optimale verdeling van de
essentiële aminozuren door een keuze uit grondstoffen
met een speciale aminozurensamenstelling. Je hoeft
er maar weinig van bij te voeren, 0,3-0,5 kilogram per
paard per dag. Dit om de extra benodigde aminozuren
te verstrekken.
Daarnaast is Subli Atleet verrijkt met een complete
vitaminen-, mineralen- en sporenelementenmix en extra
vitamine E om de spieren extra te ondersteunen.
Subli Atleet is niet bedoeld als enige krachtvoer. Voer
het dus altijd in combinatie met een ander Subli voeder.

Subli HAP Pellets bestaan voor het grootste deel uit
haverschillen, welke ontstaan bij de productie van
havermout.
Voedermiddel met in de praktijk bewezen resultaat
Haverschillen lijken weinig bijzonder, maar voor een
paard kan het een heel waardevol voedermiddel zijn.
Haverschillen bestaan voor ongeveer 50-60% uit fermenteerbare vezels, die het volume van de darminhoud
doen toenemen door het aantrekken van vocht. Dit
versnelt de passage van voedsel door de darm en helpt
zodoende verstopping te voorkomen.

Subli HAP Pellets worden onder andere in de Univer
siteitskliniek voor Paarden (UKP) in Utrecht gebruikt en
aangeraden voor koliekgevoelige paarden, na koliek
operaties en bij andere darmproblemen.
Voeradvies
Gebruik Subli HAP pellets als aanvullende ruwvoer
verbeteraar. Voer 1-3 kg per dag, aanvullend of ter
vervanging van dezelfde hoeveelheid ruwvoer. Voer
niet meer dan 1 kg per voerbeurt. Zorg ervoor dat jouw
paard of pony altijd beschikt over vers drinkwater en
een zoutblok.

Presterende/sportende/groeiende/dragende/zogende
paarden hebben extra eiwit nodig, oftewel aminozuren.
De huidige ruwvoeders zijn heel vaak armer aan eiwit
en zeker aan de essentiële aminozuren dan zo’n 15 jaar
geleden. Subli heeft hiervoor de Subli Atleet ontwikkeld.

Ø 5mm

Ø 5mm
20kg
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20kg
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Specialiteiten Uniek voor jouw paard

Subli Seniores Priores

Subli Bio Paardenbrok

• Uitsluitend geweekt voeren
• De ruwvoer- en krachtvoervervanger!
• Voor (oude) paarden met gebitsproblemen

• Op basis van biologische grondstoffen
• Verrijkt met een kruidenmix
• Allround inzetbaar

Voor een paardwaardige oude dag

Subli Seniores Priores is speciaal ontwikkeld voor paarden
en pony´s die problemen hebben met de voeropname
van gebruikelijke paardenvoeders als hooi, kuil, brok,
granen en muesli´s. Deze problemen worden in de regel
veroorzaakt door gebitsproblemen.
Paarden en pony´s moeten voor hun gezondheidstoestand
en welbevinden dagelijks voldoende ruwvoeders eten.
Het darmstelsel is erop afgestemd grote hoeveelheden
plantaardig materiaal te verwerken met voldoende
structuur (ruwe celstof). Als door omstandigheden (slecht
gebit) dit niet opgenomen kan worden, heeft het paard/
pony een groot probleem.
De gezondheid zal zienderogen achteruitgaan en zijn
of haar welzijn lijdt grote schade! Als eigenaar van zo´n
paard of pony dien je dus direct maatregelen te treffen.
Subli is erin geslaagd een speciaal voer te ontwikkelen
wat het ruwvoer en krachtvoer vervangt en dus een

Allround inzetbare biologische paardenbrok

totaalvoer is. Dit product kan ieder paard en pony (ook
met grote gebitsproblemen) gemakkelijk opnemen.
Zoals gezegd is het een totaalvoer. Er hoeft in principe
niets anders bijgevoerd te worden. Echter zolang jouw
paard of pony nog enigszins bezig is met hooi/kuil/luzerne
is het aanbevelingswaardig dit wel ter beschikking te
stellen. Ook kauwbewegingen zijn belangrijk, zelfs
zonder noemenswaardige opname van ruwvoer. Subli
Seniores Priores moet geweekt gevoerd worden.
Indien jouw paard of pony niets anders meer kan eten,
dien je 1 kg Subli Seniores Priores per 100 kg gewenst
lichaamsgewicht te voeren. Per 1 kg Seniores Priores
moet ± 3 liter water toegevoegd worden. Laat dit
gedurende 4 uur weken. Je voert dit product verdeeld in
minimaal vier porties per dag.
Gezien het belang van een goede inweektijd is het handig om iedere avond het voer voor de volgende dag klaar

te maken. Subli Seniores Priores is zodanig samengesteld dat de ruwe celstof in tact is gebleven. Daardoor
wordt de werking van de dikke darm en de blinde darm
gestimuleerd, gaat jouw paard of pony er weer beter
uitzien en heeft jouw paard of pony weer een paardwaardig bestaan.
Subli heeft hiervoor speciale grondstoffen geselecteerd
en in de juiste verhouding gemengd. Daarnaast is het
mineralengehalte, alsmede de sporenelementen en
vitaminen in de juiste verhouding op basis van totaalvoer gedoseerd. Een volledig voer dus voor paarden en
pony’s die van de oude dag genieten. Als je jouw paard
of pony nog regelmatig gebruikt c.q. arbeid laat verrichten, is een arbeidstoeslag nodig.

Subli Bio Paardenbrok is op basis van biologische
grondstoffen samengesteld en voldoet aan de
biologische richtlijnen. Het is gebaseerd op een zeer
granenrijke samen
stelling en is daardoor allround
inzetbaar voor zowel fokkerij- als sportpaarden.
De hoeveelheid te voeren is uiteraard afhankelijk
van het soort paard, leeftijd, prestaties, hoeveelheid
en voedingswaarde van het ruwvoer. Subli Bio
Paardenbrok is vrij van GMO producten.

Lees voor gebruik van Subli Seniores Priores de
gebruiksaanwijzing op de zak.

Ø 4mm
20kg
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20kg
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Fokkerij Voor een gezonde start

Subli Merriebrok

Voor veulens gedurende het eerste levensjaar

Alternatief voor merriemelk

• Voor hoogdrachtige en lacterende merries
• Bevat extra essentiële aminozuren
• Ook geschikt voor dekhengsten en opfokpaarden

• Voor veulens gedurende het eerste levensjaar
• Met veel essentiële aminozuren
• Vanaf week 1 te voeren

• Speciaal voor veulens van paarden en pony’s
• Complete vervanging van merriemelk
• Gemakkelijk in gebruik

Subli Merriebrok is speciaal samengesteld voor drachtige
en lacterende merries. Extra aandacht is besteed aan de
vitaminen-, mineralen- en sporenelementenniveaus,
alsmede aan de noodzakelijke aminozuren. Jouw
drachtige c.q. lacterende merrie presteert namelijk op
hoog niveau en om dat te kunnen heeft ze deze extra´s
nodig.
Subli Merriebrok is tevens uitstekend geschikt voor
de opfok van jonge paarden en als krachtvoer voor
dekhengsten. In periodes van ruwvoeder met lage
voederwaarde kan Subli Merriebrok dit ruwvoer
compenseren en mede daardoor ook zeer geschikt zijn
voor alle overige paarden en pony´s.
Paarden in een te schrale conditie kunnen tijdelijk met
Subli Merriebrok bijgespijkerd worden. Steeds vaker
komt het voor dat het ruwvoer voor paarden een zeer
laag eiwitgehalte heeft, zodanig laag dat de paarden
een eiwittekort krijgen. Subli Merriebrok kan in deze
situaties de oplossing bieden.

Subli Veulenbrok is speciaal samengesteld voor jonge
veulens tot ± 1 jaar oud. Subli Veulenbrok is verrijkt
met zuivelproducten en ontsloten granen en is daarom
geschikt om vanaf de eerste week te voeren. Meestal
is dit niet nodig, daar de merrie voldoende melk
produceert voor het veulen en het veulen vaak al snel
uit moeders bak mee eet.
Daar waar dat niet kan of wanneer de merrie te weinig
melk geeft is het raadzaam het veulen uit een speciaal
veulenbakje bij te voeren. Moedermelk is arm aan onder
andere ijzer en koper. Deze nutriënten zijn wel van groot
belang voor een goede probleemloze opfok, vandaar
dat tijdig bijvoeren geadviseerd wordt.
Rond het spenen is het raadzaam dat het veulen 2 à
3 kg per dag opeet om de zogenaamde speendip te
voorkomen. Na het spenen wordt naast Subli Veulenbrok
goed voedzaam ruwvoer geadviseerd (gras, kuil, hooi).
Wanneer het veulen 10 à 12 maanden oud is, kan
overgeschakeld worden op Subli Merriebrok.

Veulenmelk is de aangewezen melk voor veulens die
niet over voldoende moedermelk kunnen beschikken.
Dit kan gelden voor veulens die geen moeder meer
hebben of waarvan de moeder onvoldoende melk
produceert. Subli kan je helpen om in deze situaties
jouw veulen toch een gezonde start te bieden.

Ø 5mm

Hoe belangrijk is voeding
voor een gezonde start?
Î

In het begin van de dracht groeit het
veulen langzaam en kan de merrie normaal
gesproken toe met een gewoon rantsoen.
Hiermee wordt een rantsoen van ruwvoer
en krachtvoer bedoeld dat afgestemd is
op de arbeidsintensiteit. Vanaf de achtste
maand van de dracht kan het gewone
krachtvoer vervangen worden door Subli
Merriebrok. In de laatste maanden van
de dracht worden eiwit en mineralen als
calcium, fosfor, magnesium, koper, zink en
mangaan belangrijker.

Ø 5mm
20kg
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Veulenmelk

Subli Veulenbrok

Voor hoogdrachtige en lacterende merries

20kg
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Ruwvoeders De basis van elk rantsoen

Subli Luzerne

Subli Ruwvoermix

• Bevat geen melasse
• Ideale energiebron
• Minder stof

• Een topruwvoer
• Compleet met goede voederwaardes
• Veelzijdig samengesteld

Deze zongedroogde Franse Luzerne met plantaardige
olie is speciaal geselecteerd voor de paardenhouderij. Het
eiwitgehalte is lager dan van andere luzerneproducten
omdat een deel van het eiwitrijke blad eruit gezeefd
wordt. Vervolgens wordt plantaardige olie toegevoegd
om de fijne productdelen te binden (minder stof).
Plantaardige olie vormt een ideale energiebron voor
paarden. Zongedroogde Franse Luzerne is energierijker
en eiwitarmer dan andere luzerne en daarom extra
geschikt voor paarden. Een bijkomend voordeel is dat
deze luzerne geen melasse en dus minder suiker en kali
bevat. Hierdoor kan de opname de eerste dagen iets
minder zijn omdat het paard de zoete smaak van de
suiker in de melasse mist.

Subli Ruwvoermix is een samengesteld kwaliteits
ruwvoer bestaande uit: hooi, zongedroogde luzerne,
kunstmatig gedroogde luzerne, stro en 4% melasse.

Een gezonde aanvulling op overig ruwvoer

Als aanvulling op overig ruwvoer:
Vervang een deel van het ruwvoer, bijvoorbeeld 2 kg
ruwvoer door 2 kg luzerne. Deze hoeveelheid luzerne
voer je in minimaal twee porties per dag, tegelijk met
het krachtvoer.

Ruwvoer geschikt voor alle paarden en pony’s

De gehaltes aan eiwit, energie en mineralen zijn zo
samengesteld dat het gemakkelijk aangevuld kan
worden met krachtvoer. Subli Ruwvoermix kan als
enige ruwvoer gevoerd worden. Ook kun je een deel
van het eigen ruwvoer vervangen of aanvullen met
deze mix.
Het kan ook in de weideperiode gebruikt worden wanneer het grasaanbod of de kwaliteit minder wordt.
Gelijktijdig met krachtvoer verstrekken om zo het paard
te dwingen het voer beter te kauwen en daardoor een
betere vertering en benutting te bewerkstelligen is ook
een heel goede manier. 1 kg Subli Ruwvoermix aangevuld met 0,5 kg krachtvoer per 100 kg lichaams
gewicht per dag is voldoende om één uur lichte arbeid
te verrichten. Eventueel een plakje stro voor de grote
eters bevordert het welzijn.

De voordelen zijn:
• Het krachtvoer wordt minder gulzig gegeten
• Er wordt beter gekauwd en meer speeksel gevormd
• Een smakelijk en gevarieerd rantsoen
• Goede calciumbron
• Extra vitaminen
• Positieve structuurwerking
Allemaal aspecten die de gezondheid en het welzijn van
jouw paard bevorderen.
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Supplementen Voor bijzondere situaties

Subli Omega 369 Mix

Subli Knoflook Granulaat

Subli Mineralen likemmer

• Zeer geconcentreerde energieaanvulling (EWPa 1.77)
• Verrijkt met extra vitaminen E, C en selenium
• Zeer hoog gehalte plantaardige oliën (40%)

• Bevordert een goede bloedsomloop
• Onderhoudt gezonde luchtwegen
• Verhoogt de weerstand

• Betere verhouding Ca/P/Mg
• Minder melasse
• Geen extra smaakstoffen zodat de opname niet extra
aangemoedigd wordt

Plantaardige olie in “vaste”vorm

Subli Omega 369 Mix is een specialiteit van Subli. Het
is een zeer geconcentreerde energieaanvulling voor
paarden en pony´s gebaseerd op zeer hoog gehalte aan
plantaardige oliën. De samenstelling geeft een exclusief
gevarieerd noodzakelijk vetzuurpatroon.
Subli Omega 369 Mix is onder andere samengesteld uit
een tweetal plantaardige oliën, namelijk lijnzaadolie en
sojaolie en verrijkt met vitamine E en C. Deze combinatie
levert een unieke samenstelling van de verschillende
vetzuren, met extra aandacht voor de essentiële
vetzuren. De vetzuren zijn op een drager aangebracht
zodat het makkelijker voert. Subli Omega 369 Mix is dan
ook een uitstekende vervanger van de enkelvoudige olie.
Een groot bijkomend voordeel is dat Subli Omega 369
Mix goed wordt opgenomen en de voerbak niet bevuilt
(hygiënischer). Paarden kunnen olie goed verteren en
benutten het uitstekend.

Gezonde ondersteuning van de gezondheid

Algemeen voeradvies per dag:
• Voer altijd voldoende ruwvoer, minimaal 1 kg droge
stof per 100 kg lichaamsgewicht
• 0,4 tot maximaal 1 kg krachtvoer per 100 kg
lichaamsgewicht, afhankelijk van de kwaliteit en
hoeveelheid ruwvoer en de aard en de hoeveelheid
te leveren prestaties
• 50 tot 150 gram Subli Omega 369 Mix per 100 kg
lichaamsgewicht
• Bij een lage hoeveelheid ruwvoer is het aan te raden
stro ter beschikking te stellen.

Voordelen van olie ten opzichte van zetmeel en suiker
als energieleverancier:
• Vertering van oliën in dunne darm is goed
• Bevat veel energie, dus minder kg nodig
• Spieren verbranden meer vetzuren voor de
energievoorziening
• Voorkomt stijfheid na inspanning
• Minder lactaat in bloed bij zware arbeid
• Spaart glycogeen

Subli Knoflook Granulaat is een zuiver en gecontenteerd
product en bevat uitsluitend de beste knoflook. Het is
een aanvullend diervoeder dat van nature zeer rijk is aan:
Vitamine A, B1, B2, B6, organisch zwavel, magnesium,
folium en de natuurlijke anti-oxidant selenium.
Knoflook wordt vaak gebruikt om de weerstand van
het paard te verhogen, gezonde luchtwegen te onderhouden en een goede bloedsomloop te bevorderen.
Daarnaast heeft knoflook een antibacteriële en antiallergene werking en is het werkzaam tegen parasieten,
schimmels en virussen. Knoflook heeft een bloed
zuiverende eigenschap en hierdoor is het regelmatige
gebruik van knoflook een goede ondersteuning bij het
voorkomen van zomereczeem en hoefbevangenheid. Bij
inwendig gebruik wordt er via de huid een sterke geur
afgegeven, hierdoor dient het als anti-insectenmiddel en
blijven bijvoorbeeld vliegen op een afstand.

Een deel van de paarden (fok- en op-fokpaarden vanaf
1,5 jaar) in Nederland heeft voldoende aan ruim en
goed ruwvoer, zeker voor wat betreft energie en eiwit.
Het eerste wat deze paarden tekort komen, en dat zie je
pas later, zijn vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Dit is de reden voor het ontstaan van Subli Mineralen
likemmers. Uiteraard speelt het gemak van het voeren
ook een rol.

Adviesdosering / gebruiksaanwijzing:
30 (pony’s) tot 60 gram (paarden) per dag. Verdelen
over het overige voer. 1 schep = 30 gram.

Iedere doelgroep heeft zijn eigen toepassing van Subli
Omega 369 Mix. Voor een optimaal resultaat moet
het totale rantsoen goed uitgebalanceerd zijn, dat wil
zeggen, aansluiten bij de behoefte afhankelijk van de
omstandigheden. Voor topsportpaarden is een juiste
verdeling van de energieleveranciers suiker, zetmeel,
ruwe celstof en olie noodzakelijk. Dit naast voldoende
vitaminen, mineralen en sporenelementen. Ook dient
het eiwitgehalte en de kwaliteit goed te zijn. Voor een
optimaal resultaat kun je contact opnemen met de Subli
specialisten.
15kg

26

Gebaseerd op gehaltes voor paarden en pony’s

1kg

15kg
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Supplementen Voor bijzondere situaties

Subli Fok en Opfok Mix

Subli Dropsiroop

Subli Biotine Mix

Subli Magnesium Mix

• Aanvulling bij ruwvoerrijke en krachtvoerarme
rantsoenen
• Een juiste aanvulling van de extra hoge behoefte
aan sporenelementen
• Voor sportpaarden die naast ruwvoer bijna
uitsluitend granen gevoerd krijgen

• Melange van natuurlijke kruiden
• Geeft ondersteuning aan de luchtwegen
• Zeer smakelijk

• Voor gezonde hoeven
• Ondersteunt een gezonde vacht
• Biotine van hoogwaardige kwaliteit

• Vermindert stress
• Helpt spieren ontspannen
• Ondersteunt de stofwisseling

Subli Dropsiroop bevat een smakelijke melange van
natuurlijke kruiden. De uitgesproken smaak van Subli
Dropsiroop maakt ook de toediening gedurende langere
tijd probleemloos mogelijk.
Adviesdosering / gebruiksaanwijzing:
Doseer voor paarden 2x per dag 30 ml direct op de tong
(d.m.v. een spuit).

Huid, haar en hoeven bestaan uit vezelachtige eiwitten.
Deze eiwitten worden Keratine genoemd. Biotine
speelt een zeer belangrijke rol in de vorming van deze
Keratine. Het is wetenschappelijke bewezen dat middels
het bijvoeren van Biotine de gezondheid van hoef,
haar en huid verbeterd kan worden. Biotine is ook wel
bekend onder de naam vitamine B8. Subli Biotine Mix
ondersteunt gezonde hoeven en gezond haar en huid.

Magnesium is een belangrijk mineraal voor het
spier- en zenuwstelsel, de botten, de water- en
energiehuishouding en de stofwisseling. Magnesium
zorgt voor de signaaloverdracht naar de spieren. Tevens
zorgt magnesium voor ontspanning van de spieren.
Magnesium is nodig voor de opname van calcium in
de botten en voorkomt ophoping van calcium in andere
weefsels.

Voor pony’s is dit 2x 20 ml.
Mocht dit tot moeilijkheden leiden, dan kun je Subli
Dropsiroop ook over het voer doen.
Gebruik deze dosering gedurende 5 tot 7 dagen.

Adviesdosering / gebruiksaanwijzing:
Verdeel de Subli Biotine Mix over het overige voer. Voor
een optimaal resultaat dien je minimaal drie maanden
Subli Biotine Mix te geven.

Subli Magnesium Mix bevat magnesium en vitamine B.
Geschikt als aanvulling op het dagelijks rantsoen.

Voor een juiste aanvulling
van de extra hoge behoeftes

Een speciaal samengesteld vitaminen-, mineralen- en
sporenelementenmix, ten behoeve van alle paarden
en pony’s, met name in de opfok en voor fokpaarden
(merries en hengsten). Deze mix vult die elementen
aan die extra nodig zijn in deze periode en die in de
reguliere voeding vaak tekort schieten. De verschillende
nutriënten zijn in een zeer goed beschikbare vorm
toegediend.
Adviesdosering / gebruiksaanwijzing:
Aanvullend op het rantsoen

Ondersteunt de luchtwegen

Voor gezonde hoeven en vacht

Ondersteunt het spier- en zenuwstelsel

Volwassen paard:
6 gram per dag (1 maatlepel).

Volwassen merries
(0-8 maand drachtig) 125 gram/dag

Veulen of pony:
3 gram per dag (1/2 maatlepel).

Hoog drachtige merries
(vanaf 8 maanden) 125-185 gram/dag

Adviesdosering / gebruiksaanwijzing:
Verdeel Subli Magnesium Mix over het overige voer.
Voor een optimaal resultaat dien je minimaal 1 maand
Subli Magnesium Mix te geven.
Een volwassen paard dient 50 gram (= 1 maatlepel)
per dag gedurende 7 dagen te krijgen, daarna 10 gram
per dag.

Zogende merries 125 gram/dag
Hengsten 125 gram/dag

Een pony dient 30-40 gram per dag gedurende
7 dagen te krijgen, daarna 6 gram per dag.

Veulens, pony’s en jaarlingen 60-80 gram/dag
Sportpaarden 50-125 gram/dag

3 en 15kg
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500ml

1kg

1kg
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Supplementen Voor bijzondere situaties

Subli Glucosamine Mix

Subli Lijnzaad Olie

Subli Psyllium Slobber

Subli Smikkels

• Verrijkt met vitamine E
• Toegevoegd met chondroïtine
• Voor soepele gewrichten

• Stimuleert de spijsvertering
• Voor een glanzende en gezonde vacht
• Koud geperst

• Bevat 23% psylliumzaad
• Verrijkt met lijnzaad
• Helpt zand uit de darmen te verwijderen

Subli Smikkels zijn speciaal samengesteld om jouw
paard of pony te belonen. De Subli Smikkels zijn verrijkt
met vitaminen en verpakt in een handig emmertje.

Glucosamine is een aminosuiker, een natuurlijke
stof. Het bestaat uit een glucosemolecuul en een
aminogroep. Een hoge concentraties van deze stof vind
je in kraakbeen, de pezen en de ligamenten (de banden
van bindweefsel om de gewrichten).

Lijnzaadolie draagt bij aan een glanzende en gezonde
vacht en stimuleert de spijsvertering. Tevens ondersteunt
lijnzaadolie hart en bloedvaten.

Psylliumzaad of vlozaad staat bekend om haar gelvormende eigenschappen en wordt in heel de wereld
gebruikt om zand uit de darmen van paarden te verdrijven. Lijnzaad, wat mild laxerend werkt, ondersteunt
deze zandafdrijvende werking. Daarnaast bevat Subli
Psyllium Slobber onder andere lignocellulose, cichorei
en inuline.

In meerdere smaken verkrijgbaar.

Voor soepele gewrichten

Glucosamine is vooral een belangrijke bouwstof voor
processen die te maken hebben met het gezond houden
van het kraakbeen en de gewrichtsvloeistof.
Subli Glucosamine Mix bevat een combinatie van
glucosamine, chondroïtine en MSM, aangevuld met
vitamine E en mangaan.
Adviesdosering / gebruiksaanwijzing:
Voor paarden:
2x daags 30 gram (= 1 maatlepel),
gedurende de eerste vier tot zes weken.

Voor een glanzende en gezonde vacht

Helpt zand uit de darmen te verwijderen

Lijnzaadolie wordt geperst uit lijnzaad. Het gehalte aan
omega-3-vetzuren in lijnzaadolie is het hoogste van
alle plantaardige oliën. Het is rijk aan alfalinoleenzuur.
Belangrijk is dat de olie koud wordt geperst om de
waardevolle bestanddelen te behouden en vervolgens
goed bewaard wordt (donker/koel). Het is een zeer goed
product voor paarden en pony’s van alle leeftijden.
Adviesdosering / gebruiksaanwijzing:
Een dosering van 30-60 ml voor paarden en pony’s is
voldoende. Echter, afhankelijk van de andere voeding
kan een hogere dosering wenselijk zijn.

Gebruiksaanwijzing:
Subli Psyllium Slobber is een tijdelijk aanvullend product.
Voeradvies: 1 gram per kg lichaamsgewicht (dus 600
gram voor een paard van 600 kg), gedurende 7 tot
maximaal 10 dagen. 1 op 1 mengen met water. Zorg
ervoor dat jouw paard of pony altijd beschikt over vers
drinkwater en een zoutblok.

De gezonde traktatie

0,7 en 1,5kg

Extra gebruiksinformatie:
Psylliumzaad bevat veel slijmvormende stoffen, die vrijkomen wanneer de zaadjes met water in aanraking komen. De gel die daarbij ontstaat, bestaat uit moleculen
die kunnen worden opgegeten door de bacteriën in de
blinde en dikke darm van het paard. Wanneer er minder
gel in de darm aanwezig is, verliest psyllium een deel
van de zandafdrijvende werking.

Voor pony’s:
10 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende de eerste vier tot zes weken.
Daarna de dosering afbouwen tot een individuele
onderhoudsdosering. Deze kan per paard verschillen en
is van diverse factoren afhankelijk.
Verdeel de Subli Glucosamine Mix over het voer. Voor
een optimaal resultaat dien je minimaal vier tot zes
weken de Subli Glucosamine Mix te geven.

De darmen raken ‘gewend’ aan het product. Om de
zandafdrijvende werking van deze slobber optimaal te
benutten, is het aan te raden om dit product niet langer
dan tien dagen achter elkaar te gebruiken. Indien nodig
kan Subli Psyllium Slobber iedere maand een week worden gebruikt. Verder is het mogelijk om gedurende 3-4
dagen twee maal per dag een dubbele dosis (2 gram per
kg lichaamsgewicht) te verstrekken.
Door regelmatig wat mest in een emmer uit te spoelen
en te kijken of er zand achterblijft, kan worden gecontroleerd of er nog zand in de darmen aanwezig is. Niet
iedere ontlasting bevat zand; herhaal dit dus enkele
keren.

1,5kg

1ltr

5ltr
6kg
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Voederwaarde- en gehaltecijfers*

Ponybrok+

Sportbrok+

Zonder

Zwarte Havermix

Granenmix+

Sportmuesli

Muesli met kruiden

Prestatiebrok

Mineralen Bikkels

Dieetmix

Slobber

Atleet

HAP Pellets

Seniores Priores

Bio Paardenbrok

Merriebrok

Veulenbrok

Fokkerij

Structuurmuesli

e
g

Specialiteiten

Basisbrok

EWpa
Vrep

Sport/Prestatie

Basismuesli

Basis/Onderhoud

0,78
75

0,78
82

0,8
92,8

0,75
79

0,83
84

0,9
94,6

0,95
77

0,96
74

0,9
86,2

0,9
82,2

0,9
96

0,75
68

0,6
82,1

0,9
94,2

0,76
281

0,6
18,7

0,77
78

0,83
86

0,88
120

0,92
135

77
105
30
111
260
40
9,5
4,9
5,8
3,5

78
114
36
130
186
70
9
4,5
6
3

69
117
41
184
213
42
9,0
4,2
4,0
4,9

84
109
35
155
155
58
10
5
6
4

76
113
46
92
275
70
8
4,4
5,5
3,5

62
115
40
164
310
22
8,1
4,6
4,0
5,5

23
97
52
84
437
16
0,6
3,3
0,1
1

60
95
46
60
466
32
8,6
4
4,8
3,1

64
111
73
167
249
23
8,0
4,2
8,0
6,0

58
107
36
126
314
59
7,9
3,8
4,0
4,5

73
125
58
71
317
63
8
4,5
5,5
3,5

160
95
41
91
224
70
22
12
15
7,3

86
119
49
279
56
48
11,5
4,3
5,0
6,0

53
123
40
109
301
48
6,4
4,7
1,6
2,2

108
390
33
60
55
81
5,3
5,6
3,7
6,2

37
41
32
266
131
29
1,9
1,4
0,2
0,7

77
112
43
192
68
52
8,2
3,5
2,0
2,6

77
112
41
109
321
26
10
4
6
3

86
151
52
75
292
66
12
6
5,5
4

95
167
55
50
289
73
15
7,5
5
5

Berekende gehalten per kg:
Ruw as
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Zetmeel
Suiker
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Toegevoegde gehalten per kg uit de gebruikte premix:
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

60
30
40
56
0,8
0,6
0,24

60
40
60
120
0,30
0,50
0,40

62
30
60
125
0,48
1,50
0,40

96
64
96
192
0,48
0,80
0,64

72
48
72
144
0,36
0,60
0,48

81
39
78
163
0,62
1,95
0,52

-

140
50
84
132
0,50
0,80
0,41

94
45
90
187
0,71
2,25
0,60

62
30
60
125
0,48
1,50
0,40

96
64
96
192
0,48
0,80
0,64

185
140
210
494
1,50
3,60
1,40

94
45
90
187
0,71
2,25
0,60

23
6
18
37
0
0,45
0,12

120
55
90
150
0,45
0,65
0,47

-

24
16
24
48
0,12
0,20
0,16

72
40
72
144
0,4
2,0
0,48

120
55
90
150
0,45
0,65
0,47

120
55
90
150
0,45
0,65
0,47

Vit A
Vit D3
Vit E
Vit B1
Vit B2
Vit B6
Vit B12

IE
IE
IE
mg
mg
mg
mcg

16000
2340
240
2,9
4,3
3,5
15

12500
2250
200
3
4
3
35

13000
2000
200
3
5
2,5
270

20000
3600
320
4,8
6,4
4,8
56

15000
2700
240
3,6
4,8
3,6
42

16900
2600
260
3,9
6,5
3,3
351

-

17800
3400
275
4,5
6
4,5
46

19500
3000
300
4,5
7,5
3,8
405

13000
2000
200
3
5
2,5
270

20000
3600
370
4,8
6,4
4,8
56

50000
8501
824
10,5
16,5
15,5
160

19500
3000
300
4,5
7,5
3,6
405

8000
1000
100
0,9
1,5
0,6
7,5

20000
3750
1850
9,3
7,8
5,9
50

-

5000
900
80
1,2
1,6
1,2
14

15000
2500
250
1,3
5,5
2,6
24

19250
3600
300
4,8
6,4
4,8
50

19256
3600
300
4,8
6,4
4,8
50

Biotine
Choline
Niacine

mcg
mg
mg

400
119
16

200
150
25

950
167
21

320
240
40

240
180
30

1235
217
27

-

275
225
38

1425
250
31

950
167
21

320
240
40

949
588
112

1425
250
31

60
30
6

2000
241
50

-

80
61
10

300
300
38

320
240
40

320
240
40

Pantotheenzuur mg
Foliumzuur
mg

7
1

10
2,0

9
2,5

16
3,2

12
2,4

11,7
3,3

-

15
3,0

13,5
3,8

9
2,5

16
3,2

47
8

13,5
3,8

2,7
0,8

20
4,0

-

4
0,8

15
2

16
3,2

16
3,2

0,8
40

1,0
-

1
-

1,6
-

1,2
-

1,3
-

-

1,5
-

1,5
-

1
-

1,6
100

4,75
-

1,5
-

0,3
-

1,6
-

-

0,4
200

1,2
-

1,6
-

1,6
-

IJzer
Koper
Mangaan
Zink
Cobalt
Jodium
Seleen

Vit K3
Vit C

mg
mg

*Zie ook de labels op de verpakking. Deze cijfers kunnen afwijken van onderstaand overzicht
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