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De kwestie van het juiste voer

…als jouw merrie
									moeder wordt
Het is weer lente! De lammetjes huppelen al vrolijk door de wei en binnenkort volgen…de veulentjes.
Een goede start voor de langbenige jongelingen begint bij hun moeder. Veel merriehouders - met
name hobbyfokkers - vragen zich af of ze wel moeten overstappen op een ander voer, waarom dan en
hoeveel ze ervan moeten geven.
Djilan Boelen van Pavo VoerAdvies ziet het dilemma van de

sommige merries is het tevens lastiger om voldoende energie uit

hobbyfokkers elk jaar terugkeren. “Hoewel je merrie het op haar

het ruwvoer te halen, omdat ze letterlijk vol zitten en minder

‘eigen’ brok goed doet, heeft ze in de laatste maanden van de

ruwvoer gaan eten. Het veulen zit dan een onbeperkte opname

dracht echt wat extra’s nodig. Dit is namelijk de periode dat het

van hooi in de weg.”

veulen het hardst groeit, maar het gras in de wei nog niet. Voor

Een speciale merriebrok zorgt voor extra eiwitten, calcium, fosfor,
koper, zink, mangaan en nog enkele andere essentiële voedingsstoffen en mineralen. De merrie geeft een deel van deze bouwstoffen

Sommige veulens krijgen
geen genoeg van de vette
moedermelk, het is daarom
heel belangrijk dat je jouw

door aan haar veulen; zo wordt de groei ondersteund en een goede
basis gelegd voor stevige botten. Djilan: “Het mooie aan deze
ingrediënten in de Pavo Podo Lac is dat ze organisch gebonden zijn en
daardoor nog beter worden opgenomen. Meestal volstaat het om twee

merrie met de juiste brok
ondersteunt.

tot drie kilo per dag te geven in combinatie met ruwvoer. De merriebrok is een volledige vervanging voor de brok die ze normaal krijgt.”
Word je merrie magerder?
Het hogere energie- en eiwitgehalte in Pavo Podo Lac ondersteunt
de merrie tevens bij de melkgift. Het is dan ook de bedoeling dat je
deze brok blijft voeren, totdat het veulen wordt gespeend. Djilan:
“Soms zie je echter na een maand of drie, vier, dat een merrie toch
magerder wordt; teveel van zichzelf geeft aan het veulen, dat
ondertussen weelderig doorgroeit en geen genoeg kan krijgen van
de vette moedermelk. Sommige fokkers besluiten om een veulen
dan maar vroegtijdig bij de moeder weg te halen, omdat ze bang
zijn dat er niets meer van hun merrie overblijft. Toch kun je dit
probleem in de meeste gevallen oplossen met een aanpassing van
de voeding”, stelt de deskundige. “Je vervangt de Pavo Podo Lac
door Pavo EngeryControl. Hierin zit meer vet en wat minder eiwit,
waardoor je al snel zult zien dat de merrie bijtrekt.” Op die manier
kan het veulen gewoon nog een paar maandjes bij zijn moeder
blijven, wat voor zijn sociale ontwikkeling heel belangrijk is.
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Wil jij de voeding van jouw paard
ook beter afstemmen op het werk dat
hij doet, waarbij rekening wordt gehouden met ras,
weidegang en andere belangrijke factoren?
Stuur dan een mailtje naar:
info@capmagazine.eu
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