W
EU
NI

Schapenmuesli

Schapenmuesli

Een zeer structuurrijk diervoeder, waarmee wordt geïnvesteerd in een goede
ontwikkeling en gezonde toekomst. Een duurzaam product met een
interessante filosofie.
De muesli is vooral bedoelt voor foklammeren en schapen en is, in tegenstelling tot brok, een
zeer structuurrijk product. Veel krachtvoeders voor lammeren bevatten te weinig structuur en zijn
te geconcentreerd. Voor mestlammeren is een dergelijke lammerenbrok geschikter dan muesli,
aangezien het bij deze dieren vooral belangrijk is dat ze zo snel en efficiënt mogelijk groeien.
Muesli daarentegen is een duurzaam product, waarmee wordt geïnvesteerd in een gezonde
toekomst van het dier.
De structuur van de muesli biedt namelijk verschillende voordelen, en is bevorderlijk voor een
rustige en robuste groei van het lam.
Wanneer lammeren ca. 2 weken oud zijn zullen ze beginnen met het opnemen van vast voedsel,
en van 2 tot 6 weken leeftijd vindt de zeer belangrijke pensontwikkeling plaats. Voor een goede
pensontwikkeling en het opbouwen van weerstand is het belangrijk dat het vaste voedsel structuurrijk is. Dankzij die structuur krijgen de organen namelijk alle kans om zich goed te ontwikkelen, en in later stadium optimaal voeding te kunnen opnemen. Een slecht ontwikkelde pens is
zeer nadelig wanneer het lam een volwassen ooi is geworden, omdat de pens dan minder goed
in staat is om energie uit het voedsel te halen. Hierdoor zijn zulke ooien vatbaarder voor bijvoorbeeld slepende melkziekte. Met het voeren van muesli wordt dus geïnvesteerd in een gezondere
toekomst voor het dier.
Daarnaast bevat het voer bewust niet teveel eiwit, met als voordeel een vastere mest en minder
kans op diarree. Er is geen koper toegevoegd, wat voordelig is voor de voor koper gevoelige
Texelaars. Bovendien is de CA/P-verhouding ruim voldoende om urinestenen, die vooral voor
bokken erg pijnlijk en zelfs fataal kunnen zijn, te voorkomen.
Als laatste, en zeker niet onbelangrijk, is de muesli echt lekker. Schapen zijn kieskeurige eters
en halen graag de lekkere dingen eruit. Alle bestanddelen van de muesli zijn daarom smakelijk,
waardoor de lammeren zelfs al een paar dagen eerder vreten van de muesli dan van schapenkorrels.

Schapenmuesli
VOERSCHEMA

De rentabiliteit van de schapenhouderij hangt nauw samen met het aantal lammeren wat kan worden grootgebracht.
Vanaf vier weken voor de aanvang van het lammerenseizoen moeten de ooien de tijd krijgen om zich aan te passen
aan het rantsoen. Naast een goede vitaminen - mineralen voorziening, speelt de krachtvoergift een belangrijke rol.
Het langzaam opvoeren van de hoeveelheid krachtvoer is belangrijk. Dit om de ooi op het nieuwe rantsoen voor te
bereiden en de conditie van hoog-drachtige schapen op niveau te houden waardoor de zo gewenste melkproductie
vlot op gang komt. Een goede voeding van drachtige ooien versterkt de levenskracht van de lammeren waardoor
sterfte rondom de geboorte afneemt. Het onderstaande schema kan, afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer,
worden gehanteerd:
VOERSCHEMA, naast onbeperkt ruwvoer en vers drinkwater per dag:
4 weken voor aflammeren: 100 gram | 2 weken voor aflammeren: 300 gram
1 week voor aflammeren: 500 gram
1 week na aflammeren: 1 kg
2 weken na aflammeren Ooi met tweeling: 1 kg | Ooi met éénling: 0,7 kg
2 weken na spenen 250 tot 300 gram
De behoefte aan vitaminen en mineralen van de ooi hangt o.a. af van de melkproductie, het aantal lammeren, de
ruwvoerkwaliteit, de leeftijd van de ooi en het ras. Daar de krachtvoergiften aan de ooi meestal niet zo hoog liggen, is
het zaak te zorgen voor een extra aanvulling van mineralen en vitaminen. Wij hebben hiervoor de Schapenmineralen
emmer. Van deze schapenmineralen kunnen de dieren naar behoefte opnemen.
Samenvattend
Ook voor u als schapenhouder hebben wij een totaal pakket aan producten die de rentabiliteit van uw bedrijf kan verhogen. De aanvullende schapenvoeders voorzien in de behoefte aan de gewenste nutriënten. De Schapenmineralen
emmer is geschikt om naast krachtvoer de voeding te optimaliseren indien dit wenselijk is.

Schapen en lammeren Muesli
Analytische bestanddelen

Ruw eiwit
Ruw vet

Toevoegingsmiddelen

158 g Vit. A
35 g Vit. D3

Samenstelling

8.000 IE sojahullen

vinasse

2.000 IE lucerne

maispellets

Ruwe celstof

149 g Vit. E

5 IE tarwegries

Ruw as

82,6 g VEM

Ca

11,0 g DVE

90 gr maisglutenvoer

P

4,5 g OEB

12,74 gr palmpitschilfers

Na

4,1 g

pulp Inlands

maisvlokken

Mg

3,5 g

johannesbrood

haverschilpallets

K

14 g

880 gr tarwe

schapen premix
raapschroost
geslibd krijt
gerstvlokken

De gehalten zijn per kg. | Verpakking 25 kg.
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