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DE BESTE START  
VOOR UW VEULEN



PRODUCTBESCHRIJVING

Drachtige en zogende merries moeten niet 
alleen zichzelf onderhouden maar dragen 
daarnaast ook de verantwoording over 
de eerste ontwikkelingen van het veulen. 
Met Ferto-LAC 3 legt u daarvoor de basis 
door een optimale en complete voeding.

Ferto-LAC 3 is een unieke en bewezen 
formule voor de fokkerij met extra hoog-
waardige eiwitten, essentiële vitamines 
en mineralen om te voldoen aan de spe-
cifieke voedingsbehoeften van merries 

tijdens het laatste trimester van de dracht 
en tijdens de lactatieperiode.

•  Met Multi-Calcium-Complex, extra 
koper en aanvullende aminozuren om 
een optimale botgroei te ondersteu-
nen en een evenwichtige ontwikkeling 
van het veulen te bevorderen.

•  Verhoogd energie- en eiwitniveau ter 
ondersteuning van de melkproductie.

•  Brok (7 mm) met uitsluitend hoog-
waardige ingrediënten.

• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Ferto-LAC 3
Merriespeciaalbrok

Periode 

VOEDINGSADVIES FERTO-LAC 3 / DAG

TOEPASSING
•  Voer een hoeveelheid passend bij de behoefte van het paard.
•  Verdeel het dagrantsoen Ferto-LAC 3 in minimaal 2 - 3 porties per dag.
•  Voldoende goed ruwvoer en vers drinkwater moeten altijd beschikbaar zijn.

•  Voor het voeren van veulens raden wij HAVENS Opti-GROW aan,  
welke helemaal is afgestemd op de optimale groei van een veulen in de 
eerste 18 levensmaanden.

Lichaamsgewicht merrie

400 kg

600 kg

Zogen 1 e - 3e maand 

2,0 - 4,0 kg

4,0 - 6,0 kg

Zogen vanaf 3e maand

1,0 - 3,0 kg

2,5 - 4,5 kg

Dracht 8e - 11 e maand

1,5 - 3,0 kg

3,0 - 4,5 kg

Dracht 1 e - 8e maand

1,0 - 2,5 kg

2,0 - 3,5 kg

VOEDINGSWAARDEN / KG

VEP  880 920
Koolhydraten 53 % 52 % 
Zetmeel 28,5 % 32,5 % 
Suikers 6,6 % 8,4 % 
Ruwe celstof 8,5 % 6,2 %
Vert.eiwit 10,9 %  13,8 %
Ruw eiwit 14 % 16,3 %
Ruw vet 3,9 % 3,5 %
Ruw as  8,2 % 7,6 %
Calcium 12 gr 11 gr
Fosfor 6 gr 6,7 gr
Magnesium 2,5 gr 2,2 gr
Natrium 5 gr 4,3 gr
Kalium 12,2 gr 10,4 gr
Vit. A 22.500 IE 22.300 IE 
Vit. D-3 2.500 IE 3.500 IE 
Vit. E 250 mg 340 mg
Biotine 125 mcg 190 mcg 
Vit. K3 1,3 mg 1,5 mg
Vit. B1 3,8 mg 4,5 mg

Vit. B2 6,3 mg 7,5 mg
Vit. B6 3,1 mg 4,3 mg
Vit. B12 25 mcg 30 mcg
Pantoteenzuur 12,2 mg 27,8 mg
Niacine 25 mg 52 mg
Foliumzuur 5 mg 4,3 mg
Choline-chloride 190 mg 225 mg
IJzer 270 mg 240 mg
Koper 30 mg 23 mg
Zink 200 mg 225 mg
Mangaan 110 mg 110 mg
Kobalt 1,4 mg 1,6 mg
Jodium 1 mg 1,3 mg
Selenium 450 mcg 500 mcg

Lysine 5,4 g 7,7 g
Meth+cyst 5 g 6 g
Threonine 4,8 g 5,7 g
Tryptofaan 1,7 g 1,9 g

Ferto-LAC 3 Opti-GROW Ferto-LAC 3 Opti-GROW

Verpakking:  25kg zakken, bigbox, bulk
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9 GÉÉN VERKOOP ZONDER  
RÖNTGENFOTO

Het fokken van veulens is duur. Merrie, dekgeld, 
voe ding en verzorging, het loopt in de duizenden 
Euro’s. Juist daarom mag u met de voeding van het 
ongeboren veulen géén risico nemen. Want tijdens 
de dracht legt uw merrie de basis voor een OCD-
vrije röntgenfoto!

VOEDING “VIA DE NAVELSTRENG”

Bepaalde nutriënten zoals koper kunnen niet via de 
moeder melk, maar alléén “via de navelstreng” wor-
den doorgegeven. Speciaal hiervoor werd HAVENS 
Ferto-LAC 3 met Multi-Calcium-Complex ontwikkeld, 
een speciaalbrok voor dragende en zogende merries 
met toegevoegd Koper-Complex en extra vitaminen 
(Vit. A, E, Foliumzuur, etc.) voor een optimale opna-
me door het (ongeboren) veulen.



PRODUCTBESCHRIJVING

Veulens groeien vooral in het eerste jaar 
enorm en hebben daardoor behoefte 
aan voeding van hoge kwaliteit. Na het 
spenen moet de missende moedermelk 
worden vervangen door hoogwaardig 
voer met de juiste voedingswaarden. 
Bovendien ontstaat de bekende aandoe-
ning OCD voornamelijk tijdens de eerste 
levensmaanden van een veulen. 

Opti-GROW veulenkorrel is helemaal afge-
stemd op de optimale groei van 

een veulen in de eerste 18 levens-
maanden.

•  Met extra hoogwaardige proteïnen  
en verrijkt met melkpoeder.

•  Het Multi-Calcium-Complex en de 
extra aminozuren ondersteunen een 
evenwichtige ontwikkeling van skelet 
en spiermassa van het veulen.

•  De hoge smakelijkheid (door extra 
lactose) en de verkleinde diameter 
(5mm) zorgen voor een gemakkelijke 
opname op jonge leeftijd.

opti-GroW 
Veulenkorrel 

Leeftijd 

VOEDINGSADVIES OPTI-GROW / DAG

Uiteindelijk lichaamsgewicht

200 kg

400 kg

600 kg

Van 12 - 18 maanden

0,8 kg

1,6 kg

2,4 kg

Spenen tot 12e maand

0,7 kg

1,4 kg

2,0 kg

Bij spenen (6e maand)

Opbouwen tot 0,4 kg

Opbouwen tot 0,8 kg

Opbouwen tot  1,2 kg

TOEPASSING
•  Verdeel het dagrantsoen Opti-GROW in minimaal 2 - 3 porties per dag.
•  Voldoende goed ruwvoer en vers drinkwater moeten altijd beschik- 

baar zijn.

•  Laat het veulen (ver) voor spenen wennen aan Opti-GROW voor een 
probleemloze opname tijdens het spenen. 

•  Wanneer het veulen ca. 18 maanden oud is, kan overgeschakeld worden 
op Basis-Sportbrok of Draversbrok.



EquiForce Beta+
Geconcentreerd bètacaroteensupplement  
met natuurlijke vitamine E en selenium 
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WAAR VERKRIJGBAAR?
 
HAVENS Paardenvoer wordt verkocht 
via ruim 350 HAVENS-Dealers in de 
Benelux. En daarbuiten onder andere 
in Duitsland, Frankrijk, Denemarken 
en andere landen. Op de website 
www.havens-dealers.com vindt u het 
dichtstbijzijnde HAVENS-verkoopunt.
 

  PARTNER VAN O.A.

• Stoeterij Zangersheide
• Team Nijhof
• De Wiemselbach
• Opfokbedrijf Wim ten Pas
• Opfokbedrijf Heuvelland
• Prinsjesdagveiling
• Sell Veulenveiling
• Limburgse Veulenveiling
• Dutch Sport Horse Sales 

PRODUCTBESCHRIJVING 

EquiForce Beta+ is zeer geschikt voor 
fokmerries en actieve dekhengsten. 
Dit bètacaroteen supplement met de 
toevoeging van natuurlijke vitamine E, 
selenium en aminozuren bevordert de 
hengstigheid en de eisprong bij merries 
en versterkt de instandhouding van een 
geslaagde zwangerschap. Het verbetert 
daarnaast de kwaliteit en kwantiteit van 
de sperma bij dekhengsten.

Indien de merrie al vroeg in het jaar (voor 
aanvang van het graasseizoen) ingezet 
wordt voor de fokkerij, is het verstandig 
om vanaf het begin van het jaar te starten 
met het bijvoeren van het supplement 
voor een optimale voorbereiding op het 
dekseizoen.

DAGELIJKSE DOSERING:
Paard (merries en hengsten):  
30 g (2 schepjes)
Pony (merries en hengsten):  
15 - 20 g (1 - 1½ schepjes)

Hogere dosering alleen aanhouden  
op advies van een dierenarts!

VERPAKKING: 
3 kg

www.paardenvoeders.nl • info@havens.nl • www.facebook.com/HAVENS.Horsefeed  •  +31 (0)478 638238

Bevat Sel-Plex®  
ter bevordering van  

vruchtbaarheidscyclus 

VOEDINGSWAARDEN

Per kg Per 30 g

Bètacaroteen 12.000 mg 360 mg

Natuurlijke vitamine E 45.000 IE 1.350 IE

Selenium (Se) 22 mg 0,7 mg


