
Ferto-LAC 3  – for sunde og stærke føl 
 

 

 

 

 

Sammensætning: Varmebehandlet byg, varmebehandlet majs, varmebehandlet hvede, havre, 
hvedeklid, roepulp, hørfrø, planteolier, lucerne, melassesirup, foderkridt, Multi-Calcium-Complex, 
vitaminer, essentielle aminosyrer, beta-karoten, salt, gærkultur, elektrolytter, mineraler, sporstoffer og 
antioxidanter.  
 
Udseende og emballage: Koldpressede 7 mm piller i 25 kg sæk 
 

Energiindhold: Højt 
 

Velegnet til:  

 

• Drægtige hopper fra 8.-9. drægtighedsmåned samt diegivende hopper 
• Hopper med frugtbarhedsproblemer, pga. højt indhold af beta-karoten 
• Aktive avlshingste 
 

Udviklingen af sunde og stærke føl starter allerede i fosterstadiet! Ferto-LAC 3 sikrer drægtige og 
diegivende hopper den bedst tænkelige forsyning af næringsstoffer og giver hoppen det nødvendige 
overskud til at opretholde både sit eget huld, en sund udvikling af fosteret og siden en tilstrækkelig 
mælkeproduktion til føllet. Som et af de eneste foderprodukter til avlshopper, indeholder Ferto-LAC 3 
hele 3 forskellige og let optagelige calciumkilder (Multi-Calcium-Komplex), der sikrer en stabil og 
kontinuerlig frigivelse af calcium. En optimal tilførsel af calcium virker sammen med det høje indhold af 
kobber afbalancerende på knoglevæksten hos foster/føl, hvilket er af afgørende betydning ved OCD-
forebyggelse. Ferto-LAC 3 har desuden et meget højt indhold af naturligt beta-karoten (pro-vitamin A), 
der virker fremmende på frugtbarheden, hvorved ifolingschancen øges, ligesom chancen for at 
opretholde en allerede opnået drægtighed forbedres. Tidspunktet omkring foling er det mest kritiske 
for avlshoppen, idet der skal produceres tilstrækkelige mængder mælk til det nyfødte føl, samtidig med 
at hoppen ofte skal ifoles igen - helst uden problemer, ekstra udgifter og ærgelser. Ferto-LAC 3 
tilgodeser både kravet til en optimal forsyning til føllet og kravet til optimal frugtbarhed hos hoppen.  
Produktets høje indhold af næringsstoffer gør det tillige særdeles velegnet til avlshingste. 
  
Fodervejledning: Se næste side af dette datablad. Husk at hesten hver dag skal have mindst 1,2 kg 
godt hø el. 1,4 kg wrap pr. 100 kg, samt adgang til frisk drikkevand og saltsten. 
 
Næringsindhold: 
 
Energi 0.97 FE/kg Vit. E. 250 mg/kg Magnesium (Mg) 3,0 g/kg 

Ford. råprotein 11,8% Biotin 120 mcg/kg Natrium (Na) 5,0 g(kg 

Stivelse  27,5% Vit. K3 0,9 mg/kg Kalium (K) 12,0 g/kg 

Sukker 6,0% Vit. B1 3,0 mg/kg Sporstoffer :  

Råfibre 9,5% Vit. B2 4,8 mg/kg Jern (Fe) 270.0 mg/kg 

Råfedt 3,6% Vit. B6 3,0 mg/kg Kobber (Cu) 60.0 mg/kg 

Råaske 7,5% Vit. B12 20.0 mcg/kg Zink (Zn) 200.0 mg/kg 

Essentielle aminosyrer: Panthothensyre 23,0 mg/kg Mangan (Mn) 110.0 mg/kg 

Lysin 5,4 g/kg Niacin 21.0 mg/kg Cobalt (Co) 1.2 mg/kg 

Methionin + 
Cystein 

5,2 g/kg Folinsyre 5,2 mg/kg Iod (I) 0.8 mg/kg 

Threonin 5,0 g/kg Cholinchlorid 190.0 mg/kg Selen (Se) 800.0 mcg/kg 

Tryptofan 1,8 g/kg Mineraler:    

Vitaminer (tilsat):  Calcium (Ca) 12,0 g/kg   

Vit. A 15,000 IE/kg Phosphor (P) 6,0 g/kg   

Vit. D-3 2,200 IE/kg Ca/P 2,0   
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Stutteri Zangersheides 
foretrukne foder til avlsheste,  
gennem mere end to årtier! 

 



 
 
 

Hestens vægt Før foling 0.-3. mdr.  4.-6. mdr. 

200 kg 0,5-1,2 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,25-0,5 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 

1,2-1,8 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,25-0,75 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 
 

1,8-1,0 kg Ferto-LAC 3  
Evt. 0,25-0,75 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 
 

300 kg 1,0-1,6 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 

1,6-2,2 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
 

2,2-1,4 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
 

400 kg 1,5-2,1 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
 

2,1-3,1 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
 

3,1-1,7 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
 

500 kg 2,0-2,7 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
 

2,7-3,8 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,75-1,25 lucerne 
mindst 6 kg hø 
 

3,8-2,5 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
 

600 kg 2,5-3,2 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
 

3,2-4,5 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 1,0-1,5  kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
 

4,5-3,0 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
 

700 kg 3,0-3,7 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
 

3,7-5,0 kg Ferto-LAC 3 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
 

5,0-3,5 kg Ferto-LAC 3  
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
 

 
Bemærk: Avlshoppens huld kan variere meget og er bl.a. afhængig af forhold som race, årstid, 
græsmængde og mælkeproduktion. Hold derfor ekstra øje med hoppen og tilpas fodermængden i tide 
så overvægt eller dårligt huld undgås. Ved adgang til god græsning i forår og de tidlige 
sommermåneder kan hø og lucerne udelades og mængden af Ferto-LAC reduceres og i stedet 
suppleres med HAVENS Urtemineral.  Kontakt vores foderrådgivning for råd og vejledning. 
 
Avlshopper kan med fordel tildeles EquiForce Sacc fra 1 måned før foling, idet produktets indhold af 
Bio-MOS® i dokumenterede forsøg har vist sig at øge mælkens indhold af antistoffer og dermed føllets 
modstandskraft. Læs mere om dette produkt på www.havens.dk 
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