
Voor drachtige en zogende merries en opgroeiende veulens. Deze groepen 
paarden verschillen duidelijk van andere paarden in de eisen die zij stellen aan gezonde 
voeding, maar lijken hierin onderling wel sterk op elkaar. Met name het veulen is kwets-
baar voor gezondheidsproblemen, waarvan de oorzaak al voor de geboorte kan liggen.  
En ook bij de merrie draagt een goede voeding bij aan uitstekende gezondheid, biest  
met veel antistoffen en hoge melkproductie. 

Bonpard Mare&Foal is volledig afgestemd op wat de drachtige merrie, de zogende merrie 
en het opgroeiende veulen (tot 1 jaar) nodig hebben. Het bevat ondermeer hoge gehaltes 
aan eiwit, koper, vitamine E en selenium. Ook zitten in deze muesli de juiste aminozuren, 
in de juiste verhoudingen. Dit alles is belangrijk voor een goede bot-, gewricht- en 
spier ontwikkeling van het veulen.

Écht anders en vetrijk. Bonpard Mare&Foal bevat als energiebron voornamelijk vetten, 
en heeft lage gehalten aan zetmeel en suikers. Het voer levert goed verteerbare energie, 
die samen met het ruwvoer bijdraagt aan een stabiele darmflora. Dit zorgt ervoor dat de 
merrie gezondere biest en melk produceert voor het veulen. Het hoge vet- en lage 
zetmeel-/suikergehalte plus de uitgekiende mineralensamenstelling ondersteunt de 
ontwikkeling van stevige botten en gewrichten bij het veulen. En omdat je een veulen  
niet veel Bonpard Mare&Foal hoeft te voeren, zal het veel ruwvoer eten. Dit stimuleert de 
darm ontwikkeling, de opbouw van de darmflora en werkt preventief voor problemen rond 
het spenen (zoals terugval en stalondeugden).

Gemak en zekerheid. Met Bonpard Mare&Foal heeft u de zekerheid van uitstekende 
voeding voor uw merrie en veulen, en het gemak van maar één krachtvoer. Voor een 
optimaal resultaat begint u met het voeren van Bonpard Mare&Foal vanaf de 7e maand 
van de drachtigheid.

Bonpard paardenvoeders zijn alleen verkrijgbaar bij de dierenarts.

www.bonpard.com

Bonpard Mare&Foal biedt de zekerheid van uitstekende voeding voor uw merrie 
en veulen, én het gemak van maar één krachtvoer. Het biedt alles wat nodig is 
voor een gezonde groei van het veulen en een goede biest- en melk productie van 
de merrie.

Kenmerken:
K hoog vet- en laag suiker- en zetmeelgehalten
K optimale aminozuursamenstelling
K hoge gehaltes eiwit, koper, vitamine E en selenium

Aanvullend voeder voor drachtige merries, melkgevende merries en 
opgroeiende veulens tot één jaar oud.

Aanvullend voeder voor drachtige merries, melkgevende merries en 
opgroeiende veulens tot één jaar oud.



Rekenwijzer zogende merrie met zuigend veulen:
De paarden en pony’s zijn hier onderverdeeld in categorieën op basis van hun lichaamsgewicht. 
Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en reken de dagelijkse voergift uit. Uitgangspunten zijn  
dat alle merries met veulens ouder dan 3 maanden dagelijks weide gang krijgen en dat veulens op  
6 maanden leeftijd gespeend worden.

Zogende merrie:
Per 100 kg lichaamsgewicht: Uw paard of pony:

Volledige voeding op stal (hooi of kuilvoer), alle gewichtscategorieën: Mare&Foal: Hooi/ 
kuilvoer:

Maand 1+2+3: 950 g Mare&Foal 1,6 kg hooi

8 uur weidegang per dag, overige voeding op stal:

Maand 1+2+3: 300-400 kg 200 g Mare&Foal 0,5 kg hooi

400-700 kg 450 g Mare&Foal 0,9 kg hooi

Maand 4+5: 300-400 kg 200 g Mare&Foal 0,3 kg hooi

400-700 kg 350 g Mare&Foal 0,7 kg hooi

Maand 6: 300-400 kg 200 g Mare&Foal geen hooi nodig

400-700 kg 300 g Mare&Foal 0,5 kg hooi

Zuigend veulen:
Zorg dat het veulen al Mare&Foal eet op het moment van spenen. Begin 8 weken voor spenen met  
¼ van de hoeveelheid bij spenen per dag. En verhoog deze dagelijkse voergift elke 2 weken met deze 
starthoeveelheid.

Tijd voor spenen: 8+7 weken 6+5 weken 4+3 weken 2+1 weken

Mare&Foal per dag: 0,25 x gift 
bij spenen

0,5 x gift
bij spenen

0,75 x gift
bij spenen

1,0 x gift
bij spenen

Uw veulen:

Rekenwijzer gespeende veulens tot 12 maanden:
Dit schema gaat ervan uit dat deze veulens weinig of geen gras eten.

In totaal per dag: Mare & Foal: Hooi of kuilvoer:

Volwassen gewicht maand 6 maand 12

300-450 kg 1,5 kg 1,0 kg

450-650 kg 2,0 kg 1,5 kg

650-750 kg 2,25 kg 1,75 kg

Uw veulen:

Onbeperkt fijn, zacht hooi of kuil-
voer. Ververs dit 2x per dag.

Zó voer je Mare&Foal
Advieslijst voerschema’s voor paarden en pony’s met een lichaamsgewicht van 300 tot 700 kg.
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.

Rekenwijzer drachtige merrie:
Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en reken de dagelijkse voergift uit.

Per 100 kg lichaamsgewicht: Uw paard of pony:

Volledige voeding op stal (hooi of kuilvoer): Mare&Foal Hooi/kuilvoer

Maand 8+9: 350 g Mare&Foal 1,25 kg hooi

Maand 10+11: 400 g Mare&Foal 1,25 kg hooi

6 uur weidegang per dag, overige voeding op stal:

Maand 10: 250 g Mare&Foal 0,5 kg hooi

Maand 11: 300 g Mare&Foal 0,5 kg hooi

Extra informatie:
M Een voerschep is niet altijd 1 kg! Weeg de benodigde hoeveelheid Mare&Foal en zet een markering op 

de voerschep.
M Weeg ook af en toe het hooi of het kuilvoer.
M Laat de drachtige merrie in de loop van twee weken aan het voer wennen. Begin dus hiermee 

halverwege de zevende maand van de dracht.
M Geef Mare&Foal in minimaal 2 porties per dag (3 of 4 maaltijden is beter!). Geef paarden nooit 

meer dan 2 kg per maaltijd en pony’s nooit meer dan 1 kg per maaltijd.
M Gebruik voor zowel merrie als veulen uitstekende kwaliteit hooi of kuilvoer, dat zacht aanvoelt  

(jong maaistadium) en fris ruikt.

Disclaimer: Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.


