
Voor koliek door gasophoping en voor paarden met chronische 

hoefbevangenheid. Zowel koliek door gasophoping in de dikke darm als chronische 
hoefbevangenheid zijn aandoeningen die het gevolg kunnen zijn van een chronische 
spijsverteringsstoornis in de blinde en dikke darm. Slecht verteerde mest of veel water  
bij de mest zijn meestal ook symptomen van een spijsverteringsstoornis in de blinde en 
dikke darm. Ook voor deze situaties is Bonpard Colon geschikt.

Stabiliseert en bevordert de fermentatie in de blinde en dikke darm. 

Een gezonde blinde en dikke darmfermentatie is essentieel voor de gezondheid van  
een paard. Het rijke assortiment aan vezels in Bonpard Colon stimuleert de natuurlijke 
darmflora, wat de basis legt voor een gezonde fermentatie. De levende gistcellen helpen 
verzuring van de darm inhoud te voorkomen. Als de darminhoud te zuur wordt, sterven de 
“goede” bacteriën in de darmflora als eerste af.

Het lage eiwit- en zetmeelgehalte en de voorbehandelde (ontsloten) zetmeelbronnen 
zorgen voor een efficiënte dunne darmvertering, zodat de juiste voedingsstoffen in de 
blinde en dikke darm komen.

Bonpard Colon is een vezelrijk voer en heeft een laag zetmeel- en suikergehalte. U voert 
het in combinatie met grofstengelig hooi of kuilvoer. Een rantsoen met Bonpard Colon is 
zorgvuldig samengesteld en levert alle noodzakelijke voedingsstoffen, met ruime aandacht 
voor mineralen en vitaminen die het paard in deze situatie nodig heeft. 

Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang. 
De aanbevolen gebruiksduur is aanvankelijk ten hoogste 6 maanden. Aangeraden wordt 
om voor gebruik of voor verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. 
Alle Bonpard dieetvoeders zijn geschikt voor levenslang gebruik.

Bonpard paardenvoeders zijn alleen verkrijgbaar bij de dierenarts.

www.bonpard.com
Aanvullend dieetvoeder voor paarden ter compensatie van chronische 
spijsverteringsstoornissen in de dikke darm. 

Aanvullend dieetvoeder voor paarden ter compensatie van chronische 
spijsverteringsstoornissen in de dikke darm. 

Bonpard Colon is geschikt bij dikke darmkoliek, hoefbevangenheid en slecht 
verteerde mest. Het is speciaal ontwikkeld voor een gezonde blinde en dikke 
darmfermentatie. De uitgekiende combinatie van vezels stimuleert het kauwen 
en ondersteunt een optimale dunne darmvertering. 

Kenmerken:
K zeer laag suiker- en zetmeelgehalte
K rijk assortiment aan vezels
K laag eiwitgehalte
K bevat levende gistcellen
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Zó voer je Colon
Dieetvoeding is afgestemd op het paard en op de situatie. Uw dierenarts controleert uw paard en 
geeft u een uitgebreid voeradvies, waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van 
voeren. De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: Gewicht1: 

Begeleidend dierenarts: 

Volgende afspraak: 
1 Gewicht van het paard: het ideale gewicht van uw paard/pony kan afwijken van het huidige gewicht, maar is wel 

het uitgangspunt voor het voerschema.

Rantsoen (datum:  ) 

Bonpard Colon Hooi (1) Kuilvoer (2) Weidegang (3)

Uw paard/pony:  kg  kg  kg  uur

 Voer dagelijks minimaal 4 porties hooi en 2 porties Bonpard Colon (Bonpard Colon en hooi mag tegelijk). Zorg dat 
uw dier nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.

Rekenwijzer rantsoensamenstelling met hooi (basis): 
Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en bereken de dagelijkse voergift. Zie de omrekenings-
tabel, als u in plaats van hooi, kuilvoer of gras wil voeren.

Per 100 kg lichaamsgewicht Uw paard/pony:

Gewicht paard Werkniveau2 Bonpard 

Colon

Grofstengelig-

fris hooi

Bonpard 

Colon

Hooi

< 250 kg rust      480 g      1,3 kg

licht      500 g      1,7 kg

matig      600 g      1,9 kg

zwaar      700 g      2,0 kg

250-450 kg rust      400 g      1,2 kg

licht      500 g      1,5 kg

matig      550 g      1,7 kg

zwaar      600 g      1,7 kg

zeer zwaar      900 g      2,0 kg

> 450 kg rust      350 g      1,1 kg

licht      450 g      1,4 kg

matig      500 g      1,5 kg

zwaar      550 g      1,6 kg

zeer zwaar      750 g      2,0 kg

2 Schat het gemiddelde werkniveau per week, dus inclusief rustdagen!

Disclaimer: Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.
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Gras of kuilvoer: 
Begin altijd met een rantsoen met hooi, dus geen kuilvoer of gras. Als de klachten duidelijk verbeterd 
zijn, mag u gras of kuilvoer voorzichtig in het rantsoen introduceren, uitgewisseld tegen hooi (zie 
omrekeningstabel). Het ruwvoer van paarden met verstoring van de darmflora, chronische hoef  - 
be vangenheid en/of insuline resistentie moet altijd voor minimaal 50% uit hooi bestaan (op droge 
stof basis). Alleen voor paarden met maagzweren mag het ruwvoer voor 100% uit gras bestaan.

Hoeveel kg kuilvoer vervangt 1 kg hooi?:
Drogestofgehalte 

kuilvoer:

60%

behoorlijk natte paardenkuilvoer

70%

paardenkuilvoer

75%

droge paardenkuilvoer

1 kg hooi wordt: 1,4 kg kuilvoer 1,2 kg kuilvoer 1,1 kg kuilvoer

Omrekeningstabel vervanging hooi door gras (weidegang):
1 uur weidegang 2 uur weidegang 3 uur weidegang

rust werk rust werk rust werk

Kleine pony 45% 35%   –   –   –   –

Grote pony 30% 25%   – 50%   –   –

Paard 20% 15% 40% 30%   – 50%

Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Colon:
Huidig rantsoen Week 1 Week 2 Week 3 (Nieuw rantsoen)

Huidig krachtvoer  kg 60%:  kg 30%:  kg          –

Huidig ruwvoer (indien anders dan in het nieuwe rantsoen)

  kg 60%:  kg 30%:  kg          –

  kg 60%:  kg 30%:  kg          –

  kg 60%:  kg 30%:  kg          –

Bonpard Colon       – 30%:  kg 60%:  kg          100%:  

Grofstengelig
en fris hooi

      – 30%:  kg 60%:  kg          100%:  

Extra informatie:
K Geef uw paard een zoutblok in zijn stal. 
K Voer geen supplementen of toevoegingen, tenzij op voorschrift van uw dierenarts.
K  Weeg Bonpard in een voerschep op een huishoudweegschaal. Markeer op de voerschep de 

hoeveelheid van één portie.
K  Juiste hoeveelheden voeren is belangrijk dus weeg elke 3 maanden hooi op een personen-

weegschaal of met een unster (in een hooinet). Doe dit ook bij: begin stalseizoen, elke nieuwe 
partij hooi, nieuwe voerder.

K  Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. Houdbaarheid: zie verpakking. 
Bewaarcondities: koel en droog.


