Dé voedingsaanpak
schapen

Schapen- en lammerenvoeders
voor gezonde dieren!
Gezonde schapen en lammeren
bereikt u met onze uitgekiende
voeders uit het schapen- en
lammerenassortiment.
Gezonde dieren en het deskundig
advies van de schapenspecialist
vormen de basis voor een
optimale voerbenutting en
het hoogste saldo per ooi.

Specialis

ForFarmers heeft verschillende
voeders, geschikt voor elke bedrijfssituatie, in haar assortiment. De
schapenvoeders richten zich op
onderhoud, extra energie aan het
einde van de dracht en een goede
biest- en melkproductie.
De lammerenvoeders sturen op
vitale lammeren met een hoge groei.
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Voedingsvisie

Voerreeksen
Het assortiment schapenvoeders telt twee reeksen met elk eigen kenmerken: Prima en Maxima.
Prima: voeders met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding en Maxima: voeders voor een maximale prestatie
en rendement met gezonde dieren. Hiermee hebben we voor alle fasen in de schapenhouderij een optimaal
krachtvoer beschikbaar en vindt u eenvoudig een product dat past bij uw bedrijf en uw doelstelling.

Schapenbrok Prima

Lammerenbrok Finale Care+

Een scherp geprijsd onderhoudsvoer voor schapen.

Voor intensieve opfok en afmest van lammeren. Finale
zorgt voor top karkaskwaliteit en een maximale groei
per dag.

Schapen-/Lammerenbrok Solide
Een scherp geprijsd onderhouds- en productievoer
voor ooien naast eiwitrijk ruwvoer. Uitermate geschikt
voor heideschapen of voor extensieve opfok en afmest
van lammeren. Solide zorgt bij lammeren voor een
rustige, veilige groei en hoge eindgewichten.

VitaMilk Lam Avanti Care+
Topkwaliteit kunstmelk voor een veilige opfok van
lammeren. Het product heeft een goede loopbaarheid
en is hierdoor geschikt voor drinkautomaten.

Schapenbrok Prestige

VitaMilk Lam Stabiel Care+

Top productievoer voor einde dracht, zogende ooien en
melkschapen. Extra vitaminen en mineralen voorkomen slepende melkziekte en bevorderen de vitaliteit
van de lammeren. Deze brok stimuleert de biest- en
melkproductie en is gunstig voor de melkgehaltes.

Topkwaliteit kunstmelk voor veilige opfok van lammeren. Is gemakkelijk oplosbaar en geeft een maximale
groei per dag. Is stabiel in oplossing en daardoor
geschikt voor voorraad- en flesvoedering.

Schapen-/Lammerenbrok Excellent Care+
Voor uw gemak: een hoogwaardig schapen- en
lammerenvoer in één brok. Voor schapen een goed
productievoer en voor lammeren uitermate geschikt
voor een veilige opfok en afmest met hoge groei.

Mengvoeders
Toepassing

Artikelnummer silovoer 5 mm brok
Artikelnummer zakgoed 5 mm brok
Ooien
Lammeren
Ooien- en lammeren
(gemak bij één voersilo)

Prima

Maxima

Prima

Solide
96561
96570

Prestige
96562
96571

Excellent *
96563
96572

Finale
96564
96573
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Ooien
Onderhoud
Einde dracht + biestproductie
Zogende ooien
Heideschapen
Vitale lammeren
Melkproductie
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Extensieve afmest (weidegang)
Intensieve afmest
Hoog aflevergewicht
Groeipotentie
Veilige groei

++
++
++
++
++

+++
+++
+

Gezondheid
Care+
Voorkomen van slepende melkziekte
Voorkomen van nierstenen
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Care+ : een mengsel van natuurlijke ingrediënten dat de weerstand ondersteunt en o.a. darminfecties
helpt te voorkomen.
* Excellent is ook verkrijgbaar in 3 mm brok (Art.nr.96565 voor silovoer en Art.nr. 96574 voor zakgoed).

VitaMilk Lam
Toepassing
Drinkautomaat
Flesvoedering
Voorraadvoedering

VitaMilk Lam Avanti

VitaMilk Lam Stabiel *
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Art.nr. 18042

Art.nr. 18043

Eigenschappen
Stabiel in oplossing
Oplosbaarheid
Groeipotentie
Care+

Care+ : een mengsel van natuurlijke ingrediënten dat de weerstand ondersteunt en o.a. darminfecties
helpt te voorkomen.
* Ook verkrijgbaar in 10 kg verpakking (Art.nr.18044).

Mineralenmengsels
Mervit Schapen (Art.nr. 15530)
Het mineralenmengsel ter aanvulling van het basisrantsoen of een rantsoen met grondstoffen en/of
bijproducten.

Mervit Rijn/Flevo (Art.nr. 15529)
Het mineralenmengsel ter aanvulling van het basisrantsoen of een rantsoen met grondstoffen en/of
bijproducten aangevuld met koper, voor koperbehoeftige schapenrassen als Rijnlam of Flevolander.
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Gezondheid
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Saldo per ooi

Vitale lammeren
met hoge groei

We maken waar wat we zeggen

Vragen?
Neem contact op met de dealer in uw regio of met onze Klantenservice.
Klantenservice ForFarmers
klantenservice.rundvee@forfarmers.eu • T 0800 7863 833

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmers.nl

