
  
Menukaart Paard-en-Bloem  

 
  

Bio-ron staat voor back to basic, van de hoogste kwaliteit en minimaal bewerkt.  

  

Bio-ron ruwe spelt   

Zachte, naakte tarwesoort; cellulose- en vitaminerijk  

Makkelijk opneembaar  

Een rustgever voor de darmen          zak à 20 kg      

  

Bio-ron müsli  

Mix van hele granen en zaden, een luzernebrokje en een kernbrokje, lavameel, keltisch zeezout en 

bentonietklei.  

Zonder melasse en andere toevoegingen  

Brengt diversiteit en vitaliteit in het dieet       zak à 20 kg      

  

Bio-ron Plus brok      

Spelt, tarwe, gerst, mais, zonnebloempitten, lijnzaad, keltisch zeezout, bentonietklei, lavameel, biotine, 

vit. E, selenium, magnesiumoxide, magnesiumcitraat, EM zout  

Vitaal voer; geeft levenskracht          zak à 20 kg            

  

______________________________________________________________________________________ 

  

Agrobs Alpengrün müsli  

Grassen, kruiden, bloemen, frambozen- en braamblad, rozebottel, zonnepitten, lijnzaad, zwarte komijn.  

Graanvrij, melassevrij, veel ruwe vezels, geen kunstmatige toevoegingen.   

Als krachtvoer of als aanvulling op krachtvoer.   

Voor een goede spijsvertering, ondersteunt de darmgezondheid    zak à 20 kg    

 

Agrobs Alpengrün mash  



Prenatura vezels (bladeren en zaden van grassen), kruiden, lijnzaad, div. groenten, psyllium, venkel en 

karwij.   

Vermindert gasvorming, zeer smakelijk, zeer vezelrijk. Mengen met water 1:3 – 1:7  

Voor paarden met een gevoelig metabolisme, na koliek of na verharing  zak à 15 kg    

   

  

Agrobs Grünhafer   

De haver wordt kort na de bloei geoogst, nog voordat het zetmeel in de korrel wordt opgeslagen.   

Rijk aan vitamines en sporenelementen,  als krachtvoervervanging of aanvulling op het ruwvoer.  

Voor paarden met een gevoelige stofwisseling/gevoelige darmen  

Versterkt de afweer, zeer smakelijk          zak à 15 kg    

  

   

Agrobs Wiesencobs  

60 verschillende grassen en kruiden uit de Alpen.  

Hoog vezelgehalte, laag in eiwitten, zetmeel- en suikerarm. Melassevrij, stofvrij. Rijk aan vitamines en 

mineralen.  

Als basis ruwvoer, als opwaardering van het ruwvoer, als krachtvoervervanger  

Geweekt voeren              zak à 20 kg     

  

Agrobs Wiesencobs Bio             zak à 20 kg    

   

Agrobs Luzernecobs  

Het oudste voedergewas ooit!   

Rijk aan calcium en hoogwaardige eiwitten, zetmeelarm, fructaanarm.  

Natuurlijke voeding voor paarden met een verhoogde energiebehoefte  zak à 20 kg    

   

Agrobs Myo Proteïn Flakes  

Myoalpin vezels uit bijzonder eiwitrijke grassoorten en kruiden. Hoog gehalte aan ruwe celstof en rijk aan 

aminozuren. Laag in zetmeel en fructaan. Zonder luzerne, zonder kunstmatige toevoegingen.  

De eiwitrijke vervanging van luzerne in vlokvorm        zak à 20 kg     

 

Agrobs Leichtgenuss  

Energiearme grassen, kruiden, groene haver, stro, bloemblad  

Structuurrijk, zetmeel- en suikerarm; voor sobere paarden met geringe energiebehoefte  

Verlengt de voeropname, bevordert het kauwen en daardoor de speekselaanmaak  

Als opwaardering van het ruwvoer          zak à 15 kg    

  

  



Agrobs Pferdgerecht Futter Natur  

Weidegrassen, zaden, groenen, schorsen, kruiden  

Natuurlijke mix van plantenstoffen voor paarden zoals deze in het wild zouden worden  aangetroffen. 

Zeer natuurlijk basisvoer zonder granen en toegevoegde suikers en andere toevoegingen.   

Voor alle paarden, evt. ook geweekt te voeren        zak à 15 kg    

  

                     

  

  

  

Equifyt Sainfoin-Timothy hay  

Een uniek ruwvoeder van grof gehakselde grassen en kruiden. Dit kruidenhooi is rijk aan vezels, mineralen 

en vitaminen en is laag in suikers, zetmeel en eiwit.  

Als volwaardige aanvulling bij hooi, voordroog en weidegang     zak à 15 kg    

  

Equifyt Zupa  

De Zupa slobber is een uitgekiende mengeling van lijnzaad, verschillende grassen, kruiden en bietenpulp.   

Een licht verteerbare kruidenslobber, zeer geschikt voor oudere paarden met gebitsproblemen en ideaal  

voor paarden die moeilijk op gewicht blijven.        zak à 15 kg    

   

Equifyt Green Power  

Grasbrok (gedorst gras), luzerne, esparcette, timothee, havergras, lijnzaad (geëxpandeerd) en kruiden, 

haverpellen, lijnzaadolie, zonnebloemolie, koolzaadolie, appelazijn, spirulina, Aangepaste formule van 

vitaminen, mineralen, levende gisten en sporenelementen.  

Geeft meer energie en betere prestaties dankzij de natuurlijke kracht van planten en kruiden.  

Green Power is een breed inzetbaar ruwvoederproduct voor alle paarden .   

 zak à 20 kg    

 

Equifyt Gold 

Grasbrok (gedorst gras), luzerne, esparcette, timothee, lijnzaad (geëxpandeerd), spirulina. Aangepaste 

formule van vitaminen, mineralen, lijnzaadolie, zonnebloemolie, koolzaadolie, levende gisteren en 

sporenelementen.  



Voor meer energie, betere prestaties en een optimale groei. Kan ook als slobber worden klaargemaakt.  

Gold is een volwaardig ruwvoerproduct, zeer geschikt voor opgroeiende paarden, drachtige merries en als 

mash voor oudere paarden. 

 Zak à 20 kg  

 

Equifyt Pre Active  

Grasbrok (gedorst gras), luzerne, esparcette, timothee, havergras, lijnzaad (geëxpandeerd), Diverse 

grassen en kruiden, seizoenskruiden, Johannesbrood, haverpellen, lijnzaadolie, zonnebloemolie, 

koolzaadolie, appelazijn, spirulina, Aangepaste formule van vitaminen, mineralen, levende gisten en 

sporenelementen.  

Optimaliseert een goede werking van de spijsvertering       zak à 20 kg    

  

Equifyt Alfalfa blend  

Grasbrok (gedorst gras), luzerne, esparcette, timothee, lijnzaad (geëxpandeerd), haverpellen, lijnzaadolie, 

zonnebloemolie, koolzaadolie, appelazijn, spirulina. Aangepaste formule van vitaminen, mineralen, 

levende gisten en sporenelementen.  

Alfalfa blend is een perfecte granenvrije ruwvoedermix voor een goede conditie en gezondheid.   

 zak à 20 kg   

  

  

  

Metazoa Fitright  

Metazoa Fitright (voorheen Superfit Broxxx) is een brok- en mueslivervangend voeder voor paarden en 

pony's. Dit voer heeft een hoge concentratie mineralen en vitaminen. Daarnaast bevat dit voer 

belangrijke sporenelementen die uw paard nodig heeft. U kunt dit voer gebruiken bij een volledig 

ruwvoeder rantsoen. Van dit voer hoeft u maar een kleine hoeveelheid te geven, namelijk 50 gram per 

100 kg. Om de speekselvorming te optimaliseren kan er een grasmix aan het voer toegevoegd worden.  

Metazoa Fitright Luzerne: luzerne, lijnzaad, mineralen, premix (vitamines en mineralen). 

zak à 15 kg    

  

Metazoa Fitright Timothee: timothee, lijnzaad, mineralen, premix (vitamines en mineralen).  

zak à 15 kg    



  

Metazoa Fitright Esparcette: esparcette, vitaminen- en mineralenmengsel, lijnzaad.  

zak à 15 kg    

Metazoa Musclefit HP23: supplement om spiermassa te kweken, zuiver product van 

luzernebladeren. Zeer laag in suiker  (2,5%), hoog in eiwit (22,8%) 

zak à 15 kg  

Fitright Ezel: vult gebreken in vitaminen en mineralen aan zonder onnodige toevoegingen en 

ballaststoffen. Beval alle essentiële vitaminen en mineralen. Zeer laag in suiker (1,8%) 

Zak à 15 kg   

 

 

  

   Vitalbix Daily Complete 

   Complete balancer, ter aanvulling op ruwvoer. Op basis van luzerne  of timothee. Zak à 14 kg                              

 

Vitalbix Breed & Grow  

Vezelrijke müsli geschikt voor drachtige merries, veulens, jonge paarden. 

Zak à 20 kg 

 

Vitalbix Nutrimash 

Graanvrije slobber 

Zak à 14 kg 

 

Vitalbix Psyllium Mash 

Slobber met 50% psylliumzaadjes als kuur tegen een teveel aan zand  in 

de darmen. Zak à 6 kg                                                                                                                        

   

  

Vitalbix FiberMix 

Ruwvoermix van diverse grassen en timothee structuurbrokje en 

lijnzaadolie. Pak à 14 kg 

 

 

 

               

                   

   


