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Ruwvoer analyse PaardRuwvoer analyse PaardRuwvoer analyse PaardRuwvoer analyse PaardRuwvoer analyse PaardRuwvoer analyse PaardRuwvoer analyse PaardRuwvoer analyse Paard
Datum analyse :Datum analyse :

Geanalyseerd  voor VoorbeeldGeanalyseerd  voor VoorbeeldGeanalyseerd  voor VoorbeeldGeanalyseerd  voor VoorbeeldGeanalyseerd  voor Voorbeeld Hooi naam :Hooi naam : Voorbeeld

                                                                                                                                                                                                Aanbod droge stof p/dag (kg):Aanbod droge stof p/dag (kg):Aanbod droge stof p/dag (kg): 8,00

% Vocht : 8,9% Vocht : 8,9 Gewicht paard (kg) :Gewicht paard (kg) : 400,00

% Droge Stof : 91,1% Droge Stof : 91,1 Levenswijze :Levenswijze : onderhoud

analyse per 
kg d.s aanbod

behoefte/ 
tolerantie verschil opmerking

Verteerbare Energie (DE)Verteerbare Energie (DE) 2,15 17,2 13,6 3,60 ruim

g/kg

Ruw eiwitRuw eiwit 94 752 560 192 verhoogd

Geschat lysineGeschat lysine 3,3 26,4 24 buffer nodig

Nitraat % 0.01 goed

LignineLignine 50 400 400 0 goed

Zuur Tolerante Vezel (ADF)Zuur Tolerante Vezel (ADF) 360 2880 3.200 (320) goed

Neutraal Tolerante Vezel (NDF)Neutraal Tolerante Vezel (NDF) 582 4656 4.800 (144) goed

Water. Opl. Suikers (WSC)Water. Opl. Suikers (WSC) 184 1472 960  te hoog

Alc.Opl. Suikers (ESC)Alc.Opl. Suikers (ESC) 103 824 640 goed

FructaanFructaan 81 648 0 verhoogd

ZetmeelZetmeel 22 176 80 goed

Ruw VetRuw Vet 23 184 160 24 goed

AsAs 81 648 480 168 licht verhoogd

Calcium (Ca)Calcium (Ca) 3 24 28,2 (4,20) goed

Phosphor (P)Phosphor (P) 2,3 18,4 15,68 2,72 hoog

Magnesium (Ma)Magnesium (Ma) 1,6 12,8 15,68 (2,88) goed

Kalium (K)Kalium (K) 12,4 99,2 40 59 verhoogd

Natrium (Na)Natrium (Na) 1,2 9,6 11,2 (1,60) goed

mg/kg

IJzer (Fe)IJzer (Fe) 135 1080 480 600 verhoogd

Zink (Zn)Zink (Zn) 30 240 480 (240) goed

Koper (Cu)Koper (Cu) 8 64 120 (56) goed

MangaanMangaan 121 968 480 488 verhoogd

MolybdeenMolybdeen 0,4 3,2 1,2 2,00

SuikerindexSuikerindex 70 hoog

ESC + zetmeelESC + zetmeel 12,50% iets verhoogd
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Datum analyse :Datum analyse :

Geanalyseerd  voor VoorbeeldGeanalyseerd  voor VoorbeeldGeanalyseerd  voor VoorbeeldGeanalyseerd  voor VoorbeeldGeanalyseerd  voor Voorbeeld Hooi naam :Hooi naam : Voorbeeld

Aanbod droge stof p/dag (kg):Aanbod droge stof p/dag (kg):Aanbod droge stof p/dag (kg): 8,00

Gewicht paard (kg) :Gewicht paard (kg) : 400,00

Levenswijze :Levenswijze : onderhoud

Uiterlijk

Stengeldikte en 
variatie Kleur Geur Textuur Blad: Stengel Kruiden Bloemhoofden Zaadhoofden

Uiterlijk
+++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +

Analyse

vezel goedvezel goed suikerindex wat hoogsuikerindex wat hoog energie goedenergie goed fructaan verhoogdfructaan verhoogd

Analyse magnesium goed/calcium 
goed
magnesium goed/calcium 
goed

ESC plus zetmeel iets 
verhoogd
ESC plus zetmeel iets 
verhoogd vet goedvet goed fosfor verhoogd / kalium 

relatief goed
fosfor verhoogd / kalium 
relatief goedAnalyse

koper / zink rel goedkoper / zink rel goed as rel goedas rel goed zout goedzout goed mangaan / ijzer verhoogdmangaan / ijzer verhoogd

Geschiktheid onderhoud en lichte arbeidonderhoud en lichte arbeid halfboed/volbloed/easy 
keeper
halfboed/volbloed/easy 
keeper

easy keeper met suiker problemen: voorwekeneasy keeper met suiker problemen: voorwekeneasy keeper met suiker problemen: voorwekeneasy keeper met suiker problemen: voorwekeneasy keeper met suiker problemen: voorwekeneasy keeper met suiker problemen: voorwekeneasy keeper met suiker problemen: voorwekeneasy keeper met suiker problemen: voorwekeneasy keeper met suiker problemen: voorweken

Aanvulling

1 12 g calcium12 g calcium12 g calcium12 g calcium12 g calcium12 g calcium12 g calcium

Aanvulling

2 6 g magnesium6 g magnesium6 g magnesium6 g magnesium6 g magnesium6 g magnesium6 g magnesium

Aanvulling

3 0,7 g zink0,7 g zink0,7 g zink0,7 g zink0,7 g zink0,7 g zink0,7 g zink

Aanvulling
4 0,3 g koper0,3 g koper0,3 g koper0,3 g koper0,3 g koper0,3 g koper0,3 g koper

Aanvulling
5 2 g zout2 g zout2 g zout2 g zout2 g zout2 g zout2 g zout

Aanvulling

6

Aanvulling

Het aangepaste supplement SARU (Supplement Aanvulling Ruwvoer) kan punten 1,2,3,4, 5 en 6 uitbalancerenHet aangepaste supplement SARU (Supplement Aanvulling Ruwvoer) kan punten 1,2,3,4, 5 en 6 uitbalancerenHet aangepaste supplement SARU (Supplement Aanvulling Ruwvoer) kan punten 1,2,3,4, 5 en 6 uitbalancerenHet aangepaste supplement SARU (Supplement Aanvulling Ruwvoer) kan punten 1,2,3,4, 5 en 6 uitbalancerenHet aangepaste supplement SARU (Supplement Aanvulling Ruwvoer) kan punten 1,2,3,4, 5 en 6 uitbalancerenHet aangepaste supplement SARU (Supplement Aanvulling Ruwvoer) kan punten 1,2,3,4, 5 en 6 uitbalancerenHet aangepaste supplement SARU (Supplement Aanvulling Ruwvoer) kan punten 1,2,3,4, 5 en 6 uitbalancerenHet aangepaste supplement SARU (Supplement Aanvulling Ruwvoer) kan punten 1,2,3,4, 5 en 6 uitbalanceren

Aanvulling

Onze paarden krijgen ook nog biologische granenmengsels/muesli’s van Bio-Ron (300 g), aangevuld met 
kruidenmengsels. Ook wat fruit (1 appel) of groente (1/2 kool, 1 wortel)
Onze paarden krijgen ook nog biologische granenmengsels/muesli’s van Bio-Ron (300 g), aangevuld met 
kruidenmengsels. Ook wat fruit (1 appel) of groente (1/2 kool, 1 wortel)
Onze paarden krijgen ook nog biologische granenmengsels/muesli’s van Bio-Ron (300 g), aangevuld met 
kruidenmengsels. Ook wat fruit (1 appel) of groente (1/2 kool, 1 wortel)
Onze paarden krijgen ook nog biologische granenmengsels/muesli’s van Bio-Ron (300 g), aangevuld met 
kruidenmengsels. Ook wat fruit (1 appel) of groente (1/2 kool, 1 wortel)
Onze paarden krijgen ook nog biologische granenmengsels/muesli’s van Bio-Ron (300 g), aangevuld met 
kruidenmengsels. Ook wat fruit (1 appel) of groente (1/2 kool, 1 wortel)
Onze paarden krijgen ook nog biologische granenmengsels/muesli’s van Bio-Ron (300 g), aangevuld met 
kruidenmengsels. Ook wat fruit (1 appel) of groente (1/2 kool, 1 wortel)
Onze paarden krijgen ook nog biologische granenmengsels/muesli’s van Bio-Ron (300 g), aangevuld met 
kruidenmengsels. Ook wat fruit (1 appel) of groente (1/2 kool, 1 wortel)
Onze paarden krijgen ook nog biologische granenmengsels/muesli’s van Bio-Ron (300 g), aangevuld met 
kruidenmengsels. Ook wat fruit (1 appel) of groente (1/2 kool, 1 wortel)

Belangrijk! Vanwege de hoger kosten is Selenium niet meegenomen in de analyse. Vaak zijn de bodems en grassen/
ruwvoer heel laag in Selenium. Bij twijfel bloed laten onderzoeken.
Vanwege de hoger kosten is Selenium niet meegenomen in de analyse. Vaak zijn de bodems en grassen/
ruwvoer heel laag in Selenium. Bij twijfel bloed laten onderzoeken.
Vanwege de hoger kosten is Selenium niet meegenomen in de analyse. Vaak zijn de bodems en grassen/
ruwvoer heel laag in Selenium. Bij twijfel bloed laten onderzoeken.
Vanwege de hoger kosten is Selenium niet meegenomen in de analyse. Vaak zijn de bodems en grassen/
ruwvoer heel laag in Selenium. Bij twijfel bloed laten onderzoeken.
Vanwege de hoger kosten is Selenium niet meegenomen in de analyse. Vaak zijn de bodems en grassen/
ruwvoer heel laag in Selenium. Bij twijfel bloed laten onderzoeken.
Vanwege de hoger kosten is Selenium niet meegenomen in de analyse. Vaak zijn de bodems en grassen/
ruwvoer heel laag in Selenium. Bij twijfel bloed laten onderzoeken.
Vanwege de hoger kosten is Selenium niet meegenomen in de analyse. Vaak zijn de bodems en grassen/
ruwvoer heel laag in Selenium. Bij twijfel bloed laten onderzoeken.
Vanwege de hoger kosten is Selenium niet meegenomen in de analyse. Vaak zijn de bodems en grassen/
ruwvoer heel laag in Selenium. Bij twijfel bloed laten onderzoeken.
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