
Voeding tijdens dracht
Drachtige en zogende merries moeten niet alleen 
zichzelf onderhouden maar dragen daarnaast ook 
de verantwoording over de eerste ontwikkelingen 
van het veulen. Goede voeding is dus van groot 
belang in deze periode. Ook is tijdens de gehele 
dracht een goede conditie belangrijk. Beste is 
wanneer de ribben op haar fl ank niet zichtbaar 
zijn maar wel gemakkelijk te voelen. 
Fokmerries hebben een sterk ver hoogde behoefte 
aan energie en hoogwaardige eiwitten. 

Ook de drie botmineralen (Calcium, Fosfor en 
Magnesium) zijn van groot belang. Eveneens is 
de behoefte aan Vitamine A verhoogd, daar 
veulens zonder Vitamine A reserve geboren 
worden. Deze moet dus via de moedermelk 
verstrekt worden. Na 6 maanden dracht neemt de 
groei van het ongeboren veulen sterk toe. 
De voergift moet dus ook omhoog. De merrie 
krijgt een fl ink hogere eiwitbehoefte - dit zijn 
immers de bouwstenen van het lichaam.
 
OCD
Een optimaal kopergehalte is belangrijk voor een 
goede ontwikkeling van het beendergestel. 
De kans op OCD wordt hierdoor verkleind. 
Men moet zich daarbij wel realiseren dat teveel 
koper niet beter is, maar juist averechts kan 
werken. Een teveel aan koper kan de opname van 
andere spoorelementen verlagen. De koperbe-
hoefte van een 500 kg wegende merrie aan het 
einde van de dracht is 120 mg. Bij 3.5 kg 
Ferto-LAC 3 is deze behoefte ruim gedekt.

De Ferto-LAC 3 bevat tevens Multi-Calcium-
Complex: Het MCC zorgt voor een 3-voudige 
Calcium voorziening voor een optimale doorgifte 
van de belangrijkste botmineralen van het veulen.
De Ferto-LAC 3 bevat tevens extra toegevoegde 
vloeibare essentiele aminozuren voor een goede 
ontwikkeling van de vrucht, optimale groei van 
spieren en de ontwikkeling van het beengestel. 
Daarnaast zorgen ze ook voor waardevolle melk.

Hoeveelheid voer
Hoeveel voer de merrie precies nodig heeft is o.a. 
afhankelijk van haar maat, hoeveelheid dage lijkse 
beweging en type. Maar let er vooral op dat ze niet 
te mager wordt, want dan kan ze na de bevalling 
niet voldoende melk geven. Enige reserves zullen na 
de bevalling hard nodig zijn.
Ook na de dracht is het belangrijk dat ze genoeg 
krachtvoer binnenkrijgt. De merries stoppen dan 
veel energie in de melkgift en hebben extra brok 
nodig. Anders raken ze in een negatieve 
energiebalans. Je ziet vaak dat ze dan erg snel 
vermageren, probeer dit te voor komen door al de 
eerste dag na de bevalling veel brok te voeren.
Geef altijd voldoende ruwvoer (kuil of hooi van 
goede kwaliteit). Eigenlijk moet ze altijd wat 
ruwvoer tot haar beschikking hebben. Dit houdt 
haar spijsvertering op gang en daarmee verklein 
je de kans op koliek maar ook op verveling en 
stress of onrust.
 

Succes met de fokkerij!

Esther Verhees
HAVENS Voeders

Een goed veulen uit je merrie fokken is lang niet eenvoudig. Uiteraard heb je een goede 
merrie nodig. Daarna volgt de moeilijke zoektocht naar een geschikte hengst. Uiteindelijk 
doe je een fl inke investering, om de merrie dragend te krijgen. Als dit eenmaal gelukt is, 
wil je natuurlijk te allen tijde ervoor zorgen dat het veulen gezond en sterk op de wereld 
komt. Goede voeding voor de merrie is daarom essentieel. Wil je geen risico nemen? Voer 
dan op tijd voldoende Ferto-LAC 3 merriebrok bij. Voor het beste resultaat wordt aange-
raden om deze brok de laatste 3 à 4 maanden van de dracht te voeren (aangezien in deze 
periode van de dracht de grootste groei plaatsvindt) tot aan het spenen van het veulen.
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