
Samen zorgen 
dat je paard 
het beste krijgt



Je paard optimaal 
verzorgen, we helpen 

je er graag bij

Bij Subli hebben we - net als jij - een passie 

voor paarden. Gedreven door deze passie 

maken we al jaren, samen met partners 

zoals de faculteit Diergeneeskunde in 

Utrecht, voor ieder paard het beste voer. 

Want de gezondheid van het paard staat 

voorop. Maar daar stopt het niet. De 

belangrijkste factor voor de gezondheid 

van je paard ben jij. Jouw zorg. Hoe 

beter wij je paard en je situatie kennen, 

hoe beter we je kunnen helpen zo goed 

mogelijk voor je paard te zorgen.  

Bij Subli vind je exact wat je paard nodig 

heeft voor een gezond, tevreden en 

energiek leven. Jij wilt immers het beste 

voor je paard, net als wij.

Subli® is een m
erk van Voerm

eesters B.V.



Wij hebben 
in huis wat 

je paard 
nodig heeft

Je zorgt voor een fijne stal, vers drinkwater, 
een goede training en een waarderend 
klopje als beloning. Allemaal zaken die jouw 
paard of pony beter laten functioneren. 
Daarnaast speelt voeding een belangrijke 
rol. Ruwvoer en krachtvoer vormen samen 
een evenwichtige voeding voor jouw paard. 
Voor situaties waar je paard of pony net wat 
extra’s nodig heeft, zijn er supplementen om 
de behoeftes perfect aan te vullen.

Wil je voedingsadvies op maat? 
Onze klantenservice beantwoordt 
graag je vragen. Bel 0317-499595  
of mail naar: info@subli.nl.

KLANTENSERVICE
0317-499595 of info@subli.nl

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 
10.00 - 16.00 uur

Basis & Onderhoud

Volledige voeding 
voor elke dag

Basismuesli, Basisbrok, 
Omnia en Ponybrok+

Specialiteiten

Uniek voor jouw paard

Mineralenbikkels, DieetMix, 
Slobber, Atleet, HAP Pellets, 

Seniores Priores en Bio Paardenbrok

Fokkerij

Voor een 
gezonde start

Merriebrok en Veulenbrok

Sport & Prestatie

Voeding die extra 
energie geeft

Sportbrok+, Zwarte havermix,
Zonder, Granenmix+, Sportmuesli, 

Muesli met kruiden en Prestatiebrok

Supplementen & Snacks

Voor bijzondere situaties

Omega 369 Mix, Knoflook Granulaat, 
Mineralen likemmer, Fok en Opfok  
Mix, Magnesium Mix, Biotine Mix,

Glucosamine Mix, Psyllium Slobber, 
Lijnzaadolie en Smikkels
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Ruwvoeders

Voor extra structuur  
in het rantsoen

Luzerne

Joziene KarenLiesbeth



In onze voeders zit   
kennis en innovatie

100% PLANTAARDIGE EN VEILIGE GRONDSTOFFEN 

VEILIGHEID
Om de hoge kwaliteit en optimale  
veiligheid continu te garanderen maakt 
Subli de paarden  voeders volgens strenge 
protocollen van GMP+ en HACCP. Voordat  
de grondstoffen in onze fabriek verwerkt 
worden is de nutritionele waarde ervan al 
onderzocht. Hierdoor weten we precies wat 
we gaan verwerken en houden we de  
kwaliteit constant. 

GEGARANDEERDE VOEDERWAARDE
De Nederlandse mengvoederindustrie levert 
diervoeders van hoge kwaliteit, waarbij de 
voedselveiligheid vergaand is geborgd. 
Subli is aangesloten bij VoederWaarde.nl.  
Kenmerken van deze organisatie zijn 
volledige openheid over de grondstof-
samenstelling voor de afnemer en garanties 
op de voederwaarde door middel van 
onafhankelijke controles. 

KENNIS EN INNOVATIE
Bij Subli is een uitgebreid team van 
specialisten op een vooruitstrevende  
manier bezig om met de beschikbare 
grondstoffen een kwalitatief goed 
en consistent voeder te maken en te 
ontwikkelen.

Onze specialisten 
bewaken continu 
de kwaliteit en 

veiligheid van jouw 
paardenvoer

De voeders van Subli worden gemaakt van 100% plantaardige en 

veilige grondstoffen zoals haver, gerst, mais, zemelen, lijnzaad 

en natuurzuivere kruiden. Als specialist op het gebied van 

paardenvoeders weet Subli als geen ander wat paarden en pony’s 

nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
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“Ruwvoer en 
krachtvoer zorgen 
gezamenlijk voor  
een evenwichtige 
voeding voor jouw 
paard of pony.”

Rob van Kempen
Specialist Subli



VOER OP MAAT
Heb je voer nodig dat nog meer is afgestemd 
op de behoefte van je paard/pony? Wij 
kunnen voer op maat maken. We maken een 
complete analyse: we kijken naar ras,  
arbeid en leeftijd van jouw paard, en het 
beschikbare ruwvoer. Op basis daarvan 
stellen we het meest geschikte voer samen.

SUBLI AAN HUIS
Wil je graag voer bij je op stal laten bezorgen? 
Dat is geen enkel probleem! En goed om te 
weten: vanaf 300 kg bezorgen wij zakgoed 

gratis. Vanaf 1 ton is Subli ook in bulk 
verkrijgbaar. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met de specialist of  
bel met onze klantenservice 0317-499595.

ONLINE BESTELLEN
Ook online kun je eenvoudig je  
Subli-producten bij ons bestellen.  
Kijk voor meer informatie en de 
mogelijkheden op subli.nl.

Onze 
webshopWaar kun je 

Subli kopen?
Subli-voeders zijn verkrijgbaar bij alle Boerenbond- en 

Welkoopwinkels en bij een groot aantal wederverkopers. 

Daarnaast kun je Subli ook rechtstreeks bij ons bestellen 

en op stal laten bezorgen. Kijk op subli.nl voor de 

verkooppunten en (online) bestelmogelijkheden.
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“Je kunt Subli eenvoudig en 
snel bestellen via onze webshop. 
Vanaf 300 kg bezorgen wij het 

gratis bij je op stal.”

Joziene Meijering
Klantenservice



kent je paard

De kracht van een 
paard begint bij de juiste 
voeding. Je paard wordt 

gelukkig en vitaal,  
Dat merk je.
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Basis & Onderhoud
VOLLEDIGE VOEDING VOOR ELKE DAG

SUBLI BASISMUESLI

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

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

20kg

SUBLI BASISBROK

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

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

20kg

Ø 5mm

SUBLI OMNIA

• Voor extra kauwactiviteit  
 en een langere eettijd
• Laag suiker- en zetmeelgehalte
• Extra prebiotische vezels uit cichorei

Subli Omnia is een muesli boordevol 
structuur en vezels die de darmwerking  
van paarden en pony’s kan ondersteunen.
Door de unieke samenstelling met timothee, 
luzerne, speltvlokken en cichorei is het extra
structuur- en vezelrijk. Subli Omnia is 
geschikt voor alle paarden en pony’s. 
Ook voor paarden en pony’s met gebits-
problemen is dit een geschikt product.  
Het product kun je eenvoudig mengen 
met water en direct voeren.

15kg

/ 1312 \



SUBLI PONYBROK+

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

Deze brok is speciaal samengesteld voor 
sobere rassen, maar is ook geschikt voor 
andere rassen en paarden op rust. Subli 
Ponybrok+ bevat veel ruwe vezels, heeft  
een laag zetmeel- en eiwitgehalte en een 
heel hoog niveau aan vitaminen, mineralen 
en sporenelementen. Hierdoor past deze 
brok ook goed naast weidegras of ander  
rijk ruwvoer.
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20kg

Ø 5mm
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Sport & Prestatie
VOEDING DIE EXTRA ENERGIE GEEFT

SUBLI SPORTBROK+

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

Subli Sportbrok+ is een luxe brok met veel 
granen en andere grondstoffen. Het bevat 
een hoge dosering vitaminen, mineralen 
en sporenelementen. Zeer geschikt als 
krachtvoer voor paarden en pony´s die 
regelmatig arbeid verrichten. Het is ook 
geschikt voor paarden en pony’s die minder 
of geen arbeid verrichten in combinatie met 
arm ruwvoer (hooi van beheersgronden, 
natuurhooi) en paarden in de opfok.

20kg

Ø 5mm



SUBLI ZONDER

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

Subli Zonder is een volledig krachtvoer. 
Het kan als enige krachtvoer naast 
ruwvoer verstrekt worden. Het bevat alle 
voedingsstoffen die jouw paard of pony 
nodig heeft. Als je naast ruwvoer en Subli 
Zonder toch wat extra´s wilt voeren, dan is 
Subli Seniores Priores (zie pag. 26) een zeer 
geschikt product. Voor topsportpaarden 
adviseren we om het rantsoen aan te vullen 
met Subli Omega 369 Mix (zie pag. 34).

SUBLI ZWARTE HAVERMIX

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

Subli Zwarte havermix is een mix van 
hoofdzakelijk zwarte haver, aangevuld 
met gerst en mais, alsmede plantaardige 
olie. Subli Zwarte havermix is bedoeld als 
aanvulling. Voer het dus altijd in combinatie 
met een ander Subli-voeder. Subli Zwarte 
havermix geeft net dat beetje extra op 
momenten dat je wat meer van jouw paard 
of pony vraagt (training, wedstrijdseizoen, 
keuring).
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20kg

20kg

SUBLI SPORTMUESLI

• Geproduceerd met glutenvrije granen
• Hoog vetgehalte
• Topsportmuesli

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

SUBLI GRANENMIX+

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

Subli Granenmix+ voer je wanneer extra 
arbeid gevraagd wordt. Subli Granen mix+ is 
een mix van zes soorten graan (zwarte haver, 
blanke haver, gerst, tarwe, mais en milo) 
aangevuld met een vitaminen-, mineralen- 
en sporenelementenkorrel.  
Het is een volwaardig krachtvoer met een 
laag eiwitgehalte en veel energie. Daarnaast 
is Subli Granenmix+ bijna vrij van melasse 
(<1%). Subli Granenmix+ kan heel goed 
gevoerd worden in combinatie met een
Subli-brok.

20kg

15kg



SUBLI MUESLI MET KRUIDEN

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

Subli Muesli met kruiden is een zeer luxe 
samengestelde muesli van volledig ontsloten 
grondstoffen, aangevuld met vitaminen, 
mineralen, sporenelementen en een
kruidenmix. 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 of pony.
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15kg

SUBLI PRESTATIEBROK

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

Deze granenmix is aangevuld met 
aminozuren en een hoge dosering vitaminen, 
mineralen en sporenelementen. Ook 
bevat deze brok extra vitamine C, wat 
voor sportpaarden in stresssituaties extra 
waarde heeft. 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. Ook voor paarden met een 
schrale conditie of naast arm structuurrijk 
ruwvoer bevelen wij Subli Prestatiebrok aan.

20kg

Ø 5mm

luzerneproducten omdat een deel van 
het eiwitrijke blad eruit gezeefd wordt. 
Vervolgens wordt plantaardige olie 
toegevoegd om de fijne productdelen 
te binden (minder stof). Bovendien is 
plantaardige olie een ideale energiebron  
voor paarden.

SUBLI LUZERNE

• Melassevrij
• Ideale energiebron
• Minder stof

Zongedroogde Franse luzerne is energie-
rijker 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. 
Het eiwitgehalte is lager dan van andere 

Ruwvoer
VOOR EXTRA STRUCTUUR IN HET RANTSOEN

“Bij Subli hebben 
we de gezonde 
aanvulling op 

ruwvoer: zongedroogde  
Franse luzerne.”

/ 19

Remco Zuidam
Specialist Subli



kent je situatie

Jij kent je paard door 
en door en wij weten 
wanneer je paard iets 
extra’s nodig heeft.
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Specialiteiten
UNIEK VOOR JOUW PAARD

SUBLI DIEETMIX

• Bevat geen haver en melasse
• Verrijkt met extra magnesium
• Laag suiker- en zetmeelgehalte

Subli DieetMix is uitermate geschikt 
voor sobere rassen of paarden en pony’s 
die voer nodig hebben met een laag 
suiker- en zetmeelgehalte. Deze 
muesli is samengesteld zonder granen, 
graanbijproducten en melasse. Hierdoor zijn 
het suiker- en zetmeelgehalte extreem laag. 
Daarentegen is het ruwvezelgehalte zeer 
hoog, evenals het vitaminen-, mineralen-,  
en sporenelementengehalte.

SUBLI SLOBBER

• De lekkere traktatie
• Zonder melasse
• Met ontsloten grondstoffen

De Subli Slobber is een gezonde, lekkere,  
licht verteerbare traktatie zonder 
melasse. Het is samengesteld uit pure 
natuurproducten, verrijkt met lijnzaad en 
natuurlijke geurstoffen en wordt in meelvorm 
geleverd. Dit product, 1 op 1 gemengd  
met warm water, geeft een supersmakelijke 
slobber. Ook kan deze slobber gebruikt 
worden om medicijnen toe te dienen.

SUBLI MINERALENBIKKELS

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

Veel paarden en pony’s krijgen een goed 
ruwvoer of staan in de wei. Dit dekt de 
energie- en eiwitbehoefte. De behoefte aan 
vitaminen, mineralen en sporenelementen is 
vaak niet gedekt. Subli Mineralenbikkels  
vult dit mogelijke tekort aan. De 10 mm 
brokken kun je op de grond in de wei of in  
de voerbak geven.

10kg

Ø 10mm
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20kg

7,5kg



SUBLI ATLEET

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

Subli Atleet is een eiwit- en aminozuren-
supplement met lysine, histidine, 
methionine, cystine, threonine, tryptophaan 
en carnitine. Paarden en pony’s bestaan voor 
een groot deel uit eiwit (spieren). Eiwitten zijn 
opgebouwd uit aminozuren. Presterende, 
sportende, groeiende, dragende en zogende 
paarden hebben extra eiwit nodig, oftewel 
aminozuren.Daarnaast wordt Subli Atleet 
verrijkt met een complete vitaminen-, 
mineralen- en sporenelementenmix 
en vitamine E om de spieren extra te 
ondersteunen.

SUBLI HAP PELLETS

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

Subli HAP Pellets bestaan voor het grootste 
deel uit haverschillen, die ontstaan bij 
de productie van havermout. Dit is een 
voedermiddel met in de praktijk bewezen 
resultaat. Haverschillen bestaan voor 
ongeveer 50-60% uit fermenteerbare vezels.  
Door het onttrekken van vocht neemt het 
volume van de darminhoud toe. Dit versnelt 
de passage van voedsel door de darm en 
helpt verstopping te voorkomen.
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20kg

Ø 5mm

Subli HAP Pellets worden o.a.  
in de Universiteitskliniek
voor Paarden (UKP) in 

Utrecht gebruikt. Het wordt 
aangeraden:

• voor koliekgevoelige paarden
• na koliekoperaties
• bij darmproblemen.

20kg

Ø 5mm
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SUBLI SENIORES PRIORES

• Om geweekt te voeren
• Ruwvoer- en krachtvoervervanger
• Voor (oude) paarden met gebitsproblemen

Subli Seniores Priores is speciaal  
ontwikkeld voor paarden en pony´s die 
problemen hebben met de opname van  
hooi, kuil, brok, granen en muesli´s.  
Deze problemen worden in de regel 
veroorzaakt door gebitsproblemen. 
Subli Seniores Priores moet geweekt 
gevoerd worden. Lees voor gebruik van  
Subli Seniores Priores de gebruiksaanwijzing 
op de zak.

20kg

SUBLI BIO PAARDENBROK

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

Subli Bio Paardenbrok is samengesteld met 
biologische grondstoffen en voldoet aan de 
biologische richtlijnen. Het heeft een zeer 
granenrijke samenstelling en is daardoor 
allround inzetbaar voor zowel fok- als 
sportpaarden/pony’s. Hoeveel voer je geeft, 
is uiteraard afhankelijk van ras, leeftijd en 
arbeid en de hoeveelheid en voedingswaarde 
van het ruwvoer.  Subli Bio Paardenbrok is vrij 
van GMO-producten.

20kg

Ø 4mm
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kent je stal

Bij drachtige merries 
en veulens pas je  

de voeding aan.  
Zij presteren immers 

op hoog niveau.
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Fokkerij

SUBLI MERRIEBROK

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

en opfokpaarden

Subli Merriebrok is speciaal samengesteld 
voor drachtige en lacterende merries. Extra 
aandacht is besteed aan de vitaminen-, 
mineralen- en sporenelementenniveaus en 
aan de noodzakelijke aminozuren. Als je 
merrie drachtig is of lacteert, presteert ze 
namelijk op hoog niveau en heeft ze deze 
extra voedingsstoffen nodig.

20kg

Ø 5mm
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SUBLI VEULENBROK

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

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. Het is 
belangrijk dat het veulen rond spenen 2-3 
kg per dag eet om de zogenaamde speendip 
te voorkomen. Wanneer het veulen 10-12 
maanden oud is, kan overgeschakeld worden 
op Subli Merriebrok.

20kg

Ø 5mm

VOOR EEN GEZONDE START

VEULENMELK

• Speciaal voor veulens
• Complete vervanging van merriemelk
• Gemakkelijk in gebruik

Veulenmelk is de aangewezen melk  
voor veulens die niet over voldoende  
moedermelk kunnen beschikken. 

“Vanaf de achtste 
maand van de dracht 
kan Subli Merriebrok 
worden ingezet. Eiwit, 

calcium, fosfor, 
magnesium, koper, zink 
en mangaan worden 
dan belangrijker.”

Ted Heijckmann
Nutritionist



kent je ambitie

Natuurlijk omring je 
je paard met zorg en 

aandacht. Omdat  
je samen verder  

wilt komen. 
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Supplementen & Snacks
VOOR BIJZONDERE SITUATIES

SUBLI OMEGA 369 MIX

•  Zeer geconcentreerde energieaanvulling 
(EWpa 1,77)

•  Verrijkt met extra vitaminen en selenium
•  Zeer hoog gehalte plantaardige oliën (40%)

Subli Omega 369 Mix is een zeer 
geconcentreerde energieaanvulling met een 
zeer hoog gehalte aan plantaardige oliën. 
Deze exclusieve samenstelling heeft een 
gevarieerd vetzuurpatroon.

15kg
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SUBLI KNOFLOOK GRANULAAT

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

Subli Knoflook Granulaat is een zuiver en 
geconcenteerd product en bevat uitsluitend 
de beste knoflook. Het is een aanvullend 
diervoeder dat van nature zeer rijk is aan 
vitamine A, B1, B2 en B6, organisch zwavel, 
magnesium, folium en de natuurlijke anti-
oxidant selenium.

1kg

SUBLI MINERALEN LIKEMMER

• Betere verhouding Ca/P/Mg
• Minder melasse
•  Geen extra smaakstoffen toegevoegd 

zodat de opname niet extra  
aangemoedigd wordt

Een deel van de paarden (fok- en 
opfokpaarden vanaf een leeftijd van 1,5 jaar) 
in Nederland heeft voldoende aan ruim en 
goed ruwvoer, zeker voor wat betreft energie 
en eiwit. Het eerste wat deze paarden 
en pony’s tekort komen, zijn vitaminen, 
mineralen en sporenelementen. De emmers 
zijn erg makkelijk in gebruik.

15kg



SUBLI BIOTINE MIX

• Draagt bij aan gezonde hoeven en vacht
• Biotine van hoogwaardige kwaliteit

Huid, haar en hoeven bestaan uit 
vezelachtige eiwitten. Deze eiwitten 
worden keratine genoemd. Biotine (ook 
wel bekend als  vitamine B8) speelt een 
belangrijke rol bij de vorming van keratine. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat je door 
het bijvoeren van biotine de gezondheid 
van hoef, haar en huid kunt verbeteren. 
Subli Biotine Mix ondersteunt daarom de 
gezondheid van hoeven, vacht en huid.

SUBLI MAGNESIUM MIX

• Vermindert stress
• Helpt spieren ontspannen
• Ondersteunt de stofwisseling

Subli Magnesium Mix bevat magnesium 
en vitamine B en is geschikt als aanvulling 
op het dagelijkse rantsoen. 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. Ook 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.

SUBLI FOK EN OPFOK MIX

• Aanvulling op ruwvoerrijke rantsoenen
• Hoge dosering vitaminen, mineralen  
 en sporenelementen
• Voor (op)fokpaarden

Deze mix is samengesteld met vitaminen-, 
mineralen- en sporenelementen voor alle 
paarden en pony’s, met name in de opfok 
en voor fokpaarden (merries en hengsten). 
Deze mix vult de voedingsstoffen aan die 
extra nodig zijn en die niet aangevuld worden 
met de reguliere voeding. De nutriënten 
zijn in een zeer goed opneembare vorm 
toegediend.
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SUBLI GLUCOSAMINE MIX

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

Glucosamine is een aminosuiker, een 
natuurlijke stof. Het bestaat uit een 
glucosemolecuul en een aminogroep. Hoge 
concentraties van deze stof zijn te vinden in 
kraakbeen, pezen en ligamenten (de banden 
van bindweefsel om de gewrichten).
Glucosamine is 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.

15kg

1kg

1kg

1,5kg



SUBLI PSYLLIUM SLOBBER

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

Psylliumzaad of vlozaad staat bekend 
om haar gelvormende eigenschappen en 
wordt overal ter wereld gebruikt om zand 
uit de darmen van paarden en pony’s te 
verdrijven. Lijnzaad, dat mild laxerend werkt, 
ondersteunt deze zandafdrijvende werking. 
Daarnaast bevat Subli Psyllium Slobber 
prebiotica zoals lignocellulose en inuline.
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Een paard kan zand 
niet goed verteren. Door 

de bochtige ligging 
van de dikke darm 

in de buikholte kan 
het zand ook niet 

goed afgevoerd worden. 
Als het zich ophoopt, 
kan het voor ernstige 
verteringsproblemen 
zorgen. Je kunt zelf 

controleren of jouw paard 
last heeft van zand in de 
darmen. Spoel wat mest 
uit in een emmer en kijk 
of er zand achterblijft. 
Herhaal dit een aantal 

dagen, omdat er niet 
altijd evenveel zand met 
de ontlasting meekomt.

6kg

SUBLI LIJNZAADOLIE

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

Lijnzaadolie draagt bij aan een glanzende 
en gezonde vacht en stimuleert de spijs-
vertering. Tevens ondersteunt lijnzaadolie 
hart- en bloedvaten. 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. De olie is koud geperst 
zodat waardevolle bestanddelen behouden 
blijven. Het product dient donker en koel 
bewaard te worden. Het product is geschikt 
voor paarden en pony’s van alle leeftijden.
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SUBLI SMIKKELS

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. In meerdere 
smaken verkrijgbaar.

1ltr

5ltr

0,7kg

1,5kg



VOEDERWAARDE- 
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EWpa 0,78 0,78 0,66 0,75 0,83 0,90 0,95 0,96 0,90 0,90 0,90 0,75 0,60 0,93 0,76 0,6 0,76 0,83 0,88 0,92

VREp g/kg 75 82 90 79 84 95 77 74 87 82 96 68 82 94 281 19 80 90 120 135

Ruw eiwit (%) 10,5 11,4 11,7 10,9 11,3 11,5 9,7 9,5 11,1 10,7 12,5 9,5 11,9 12,3 39 4,1 11,6 11,8 15,1 16,7

Ruw vet (%) 3,0 3,6 3,8 3,5 4,6 4 5,2 4,6 7,3 3,6 5,8 4,1 4,9 4,2 3,3 3,2 4,2 3,8 5,2 5,5

Ruwe celstof (%) 11,1 13,0 25,4 15,5 9,2 16,4 8,4 6 16,7 12,6 7,1 9,1 27,9 10,8 6 26,6 18,7 11,0 7,5 5,0

Ruw as (%) 7,7 7,8 6,9 8,4 7,6 6,2 2,3 6 6,4 5,8 7,3 16,0 8,6 5,2 10,8 3,7 8 8,0 8,6 9,5

Zetmeel (%) 26 18,6 10,4 15,5 27,5 31 43,7 46,6 24,9 31,4 31,7 22,4 5,6 30,1 5,5 13,1 7,1 32,3 29,2 28,9

Suiker (%) 4,0 7 4,0 5,8 7 2,2 1,6 3,2 2,3 5,9 6,3 7 4,8 4,8 8,1 2,9 5,5 2,7 6,6 7,3

Lysine g/kg 4,3 4,2 4,6 4,2 4,0 4,6 3,7 3,3 4,3 4,2 4,7 3,5 5,0 4,4 62,4 2,0 5,6 4,6 6,5 8,1

Methionine g/kg 1,9 1,8 2,2 1,7 1,8 2,3 1,7 1,6 2,0 1,9 2,0 1,6 2,1 2,0 34,5 0,9 1,8 1,9 2,4 3,2

Calcium g/kg 10,0 9,0 9,2 10 8,0 8,0 0,6 8,6 8,0 8,0 8,0 22 11,5 6,4 5,3 1,9 8,1 10 12 15

Fosfor g/kg 5,0 4,5 4,1 5,0 4,4 4,5 3,3 3,8 4,2 3,8 4,5 12 4,3 4,7 5,6 1,4 3,5 5,0 6,0 7,5

Natrium g/kg  6,0 6,0 2,0 6,0 6,0 4,0 0,1 4,8 8,0 4,0 5,6 15 5,0 1,6 3,7 0,2 2,0 6,0 4,5 4,0

Kalium g/kg 9,0 12,3 13,5 11,3 11,2 8,3 4,6 4,9 7,4 10,2 10,3 11,9 10,4 8,3 15,7 6,0 11,5 10,1 12 11,5

Magnesium g/kg 4,0 3,0 2,8 4 3,5 6,0 1,1 3,0 6,0 5,0 3,5 7,3 6,0 2,2 6,0 1,0 2,6 3,0 4,0 5,0

Selenium mcg/kg 310 450 545 701 570 620 150 410 800 530 762 1455 780 300 622 190 214 662 563 568

Zink mg/kg  93 165 89 237 186 188 24 132 211 147 227 543 207 91 193 19 84 152 196 193

IJzer mg/kg 230 283 312 345 193 235 67 140 246 213 207 308 266 210 358 206 255 279 270 258

Mangaan mg/kg 132 159 59 195 124 96 33 108 112 78 136 271 108 67 121 48 78 140 138 131

Kobalt mg/kg 0,9 0,37 0,5 0,56 0,43 0,9 0,06 0,5 0,9 0,8 0,55 1,60 1,1 0,30 0,70 0,10 0,3 0,35 0,52 0,51

Jodium mg/kg 1,3 0,62 0,8 0,95 0,72 2,1 0,12 0,97 2,4 1,6 0,92 3,70 2,3 0,80 0,82 0,10 0,4 1,40 0,84 0,83

Koper  mg/kg 34 48 23 73 54 46 3,7 50 51 36 70 146 52 15 69 5 24 54 63 62

Vitamine A IE/kg 16000 12500 7500 20000 15000 16900 - 17800 19500 13000 20000 50000 19500 11200 20000 - 5000 15000 19250 19256

Vitamine D IE/kg 2340 2250 940 3600 2700 2600 - 3400 3000 2000 3600 8500 3000 1400 3750 - 900 2700 3600 3600

Vitamine E  IE/kg 240 200 200 320 240 260 - 275 300 200 370 825 300 140 1850 - 80 300 300 300

Vitamine C mg/kg 40 185  100  200

Vitamine K3 mg/kg 2,9 1,0 0,5 1,6 1,2 1,3 - 1,6 1,5 1,0 1,6 4,7 1,5 0,4 1,6 - 0,4 2,0 1,6 1,6

Vitamine B1 mg/kg 2,8 3,0 1,4 4,8 3,6 3,9 - 4,3 4,5 3,0 4,8 10,5 4,5 1,3 9,3 - 1,2 7,0 4,8 4,8

Vitamine B2 mg/kg 4,3 4,0 2,3 6,4 4,8 6,5 - 6,1 7,5 5,0 6,4 16,5 7,5 2,1 7,8 - 1,6 10 6,4 6,4

Vitamine B3 mg/kg 16,0 25 9,5 40 30 26,7 - 39 30,8 20,5 40 112 31,0 8,6 52 - 10,0 35 40 40

Vitamine B5 mg/kg 7,2 10 4,2 16 12 10,8 - 16 12,4 8,3 16 47 12,4 3,5 20 - 4,0 14 16 16

Vitamine B6 mg/kg 3,6 3 1,2 4,8 3,6 3,3 - 4,9 3,8 2,5 4,8 15,5 3,8 1,1 5,9 - 1,2 10 4,8 4,8

Vitamine B9 mg/kg 2,0 2,0 1,2 3,0 2,0 3,3 - 3,0 3,8 2,5 3,0 8,0 3,8 1,1 4,0 - 1,0 5,0 3,0 3,0

Vitamine B12 mcg/kg 32 35 125 56 42 351 - 48 405 270 56 160 4,1 10,5 50 - 14 120 50 50

Choline-chloride mg/kg 138 199 187 327 316 217 84 375 250 167 489 911 250 42 277 - 358 207 472 637

Biotine mcg 400 200 440 320 240 1235 - 319 1425 950 320 949 1425 84 1996 - 80 400 320 320

Basis & Onderhoud Sport & Prestatie Specialiteiten

* zie afleverbon voor de juiste gehalten.
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VOERADVIES

42 \

Sinds juni 2017 zijn de activiteiten van 

Subli en Masters samengevoegd in 

Voermeesters B.V. En al is de  

naam Voermeesters nieuw, we zijn  

al sinds 1880 meesters in het 

produceren van voer. Voermeesters 

B.V. is een dochteronderneming van

AgruniekRijnvallei Holding B.V.

Naast rijk ruwvoer

Naast arm ruwvoer

Sober ras

Te mager

Te dik

Gevoelige spieren

Fokkerij

Duurprestatie

Explosieve energie

Spieropbouw

Gespannen / te heet

Meer temperament

Slecht gebit

Zomer eczeem

Havervrij

Spijsvertering

Traktatie

Oude paarden en pony’s
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Subli is een merk van Voermeesters B.V.
Kijk op subli.nl voor een verkooppunt  
bij jou in de buurt en de online bestel-
mogelijkheden.

KLANTENSERVICE
0317-499595 of info@subli.nl

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 
10.00 - 16.00 uur

Voermeesters B.V.
Postbus 610 
6700 AP  Wageningen

Kijk voor meer informatie op subli.nl


