
Nieuwsbrief Merrie / Veulenvoeding 
 

Fokmerries hebben extra energie en eiwitten nodig voor de laatste vier 
maanden van de dracht en de eerste 5 maanden voor de melkproductie. Dat 
vraagt om meer aandacht voor de samenstelling van het voer. Merriebrokken 
houden hier rekening mee doordat de grondstof samenstelling anders is dan 
in normale paardenbrokken. De gehaltes mais en soya zijn hoger en ook de 
samenstelling van vitamines en mineralen zijn anders. Tijdens de dracht 
gebeurt er van alles in het lichaam van de merrie. Terwijl het veulen groeit 
drukt het tegen het spijsverteringsstelsel van de merrie. Een hoogdrachtige 
merrie kan aan het eind van haar dracht daarom minder ruwvoer opnemen en 
zal daarom meer krachtvoer nodig hebben om voldoende energie en eiwit 
binnen te krijgen. In de onderstaande grafieken staat weergegeven hoe de 
verhoudingen ruwvoer en krachtvoer gevoerd dienen te worden aan een 
drachtige merrie. Er is hier uitgegaan van merries die in principe geen tot zeer 
weinig arbeid verrichten. Blijf altijd de merrie goed in de gaten houden zodat 
zij goed bevleesd blijft en niet te vet wordt, dit bespoedigd een makkelijkere 
bevalling. 

De door ons speciaal samengestelde merriebrokken met een EWpa van 0,88 
en een VREp van 114 g/kg worden aanbevolen in de laatste drie maanden 
van de dracht. In deze grafiek is voor het ruwvoer gemiddeld graskuil van 
juni/augustus genomen met een EWpa 0,42 VREp 58 g/kg.  

De kwaliteit van grashooi of kuilgras is erg belangrijk, deze moet goed zijn. 

 

Voer voor veulens 

Veulens wegen bij de geboorte rond de 10 procent van hun verwachte 
volwassen gewicht. Bij een tekort aan de juiste voedermiddelen neemt de 
groeisnelheid af,  

de ontwikkeling en kwaliteit van de botten lijdt hieronder. Onze veulenbrok 
heeft een speciale toevoeging die de spierontwikkeling en beenderdichtheid 
ten goede komt,  

dit is van essentieel belang als de dieren later zware inspanningen moeten 
leveren. 

Onze speciale toevoeging is ook ter voorkoming van OCD. 



 

Voorbeeldrantsoen: voor een veulen met een volwassen gewicht van 600 kg 
op 5 maanden: 

- minimaal 2 kg RHF Veulenbrok- onbeperkt kuilgras of grashooi 

 

TIPS: geef ze dagelijks voldoende beweging, opfokken in groepshuisvesting. 

 

Klanten: 

Bij fokker Henk Oosterveer uit Wateringen is deze KWPN 
verrichtingskampioen van 2005 opgegroeid met voeders van Treurniet 
Mengvoeders. 

Viento Uno W is het bewijs van o.a. goede voeding tijdens de opfok. 

 

 

Contact  

Wij hopen u op deze wijze een goed beeld te hebben gegeven van onze 
producten. Mocht u nog vragen hebben over één van onze andere producten 
uit het  

assortiment dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze 
vertegenwoordigers.  

Ook bent u van harte welkom bij de afhaalbalie naast onze fabriek. 


