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Aanvullende producten

Schapenkorrels Onderhoud
Aanvullend diervoeder, onderhoud
Schapenkorrels is een aanvullend diervoeder voor schapen.
Dit is een uitgebalanceerd onderhoudsvoer te voeren naast goed ruwvoer
en/of weidegang.

Verpakking: zakgoed 25 kg, big bag 1000 kg of bulk vanaf 2000 kg.
Samenstelling: Soja(bonen)doppen, Palmpitschilfers, Haverzemelen,
Tarwegries, Gedroogde (suiker)bietenpulp, Kool- en raapzaadschroot,
Gerst, Vinasse, (Suiker)rietmelasse, Calciumcarbonaat, Luzernemeel,
Natriumchloride, Calciummagnesiumcarbonaat, Magnesiumoxide,		
		
Plantaardige oliën en vetten, Druivenpittenschroot,
br ok vo or de el :
Citruspulp.
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Schapenkorrels

Aanvullend diervoeder, normale conditie

Schapenkorrels is een aanvullend diervoeder voor schapen.
Deze schapenkorrel voorziet in de behoefte van fokschapen bij normale
conditie.
Verpakking: zakgoed 25 kg, big bag 1000 kg of bulk vanaf 2000 kg.
Samenstelling: Gerst, Soja(bonen)doppen, Palmpitschilfers, Maisglutenvoer, Tarwe, Luzernemeel, Tarwegries, Vinasse, (Suiker)rietmelasse,
Sojaschroot getoast, Kool- en raapzaadschroot, Erwten,
		
Calciumcarbonaat, Calciummagnesiumcarbonaat.

br ok vo or de el :
4 mm Ø
sm ak el ij k
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Bestanddelen
Ruw eiwit
Ruwe celstof
Ruw as
Ruw vet
Natrium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Selenium
Ijzer
Zink
Lysine
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
VEM
DVE

Schapenkorrels luxe is een aanvullend energierijk diervoeder voor
schapen. Te gebruiken bij fokschapen waarvan de conditie verbetering behoeft
en te voeren bij melkrijke schapen.
Verpakking: big bag 1000 kg of bulk vanaf 2000 kg.
Samenstelling: Maïs, Soja(bonen)doppen, Maisglutenvoer, Gerst,
Palmpitschilfers, Kool- en raapzaadschroot, Sojaschroot getoast,
(Suiker)rietmelasse, Vinasse, Tarwe, Calciumcarbonaat, Natriumchloride,
Calciummagnesiumcarbonaat, Magnesiumoxide, Ruwe sojaolie, Plantaardige oliën en vetten, Druivenpittenschroot, Citruspulp.

Liksteen schaap, is de liksteen die bijdraagt aan het gezond houden
van het schaap door toevoeging van o.a. Zink. Bevat geen koper (Cu).
Vliegenblok, een gezonde mineralen en vliegwerende kruiden,
inzetten vanaf het voorjaar, niet combineren met andere vormen van
mineralen en sporenelementen, kleinere kans op Myiasis, betere groei,
minder klauwproblemen, minder onrust in de koppel en betere bedrijfsresultaten. 1 blok per 30 schapen.
Dekblokken, in alle kleuren.
Dektuig nylon, krimpt niet als deze nat is geweest.
Schapenkalender
Onderstaand for mulier laat je toe te bepalen wanneer de ooien
gaan lammeren. Voorwaarde is natuurlijk dat je de dekdatum
weet. Een dektuig met kleurkrijt is daarbij handig.
Standaard hebben wij een draagtijd van 145 dagen aangehouden.
Enkele dagen variatie zijn mogelijk.
DEKDATUM:
1 september
2 september
3 september
4 september
5 september
6 september

Bestanddelen
Ruw eiwit
Ruwe celstof
Ruw as
Ruw vet
Natrium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Selenium
Ijzer
Zink
Lysine
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
VEM
DVE

Bestanddelen
Ruw eiwit
Ruwe celstof
Ruw as
Ruw vet
Natrium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Selenium
Ijzer
Zink
Lysine
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
VEM
DVE

DEKDATUM:
1 oktober

25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari

2 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober

NUMMER:

NA 145 DAGEN:
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

30 januari

7 oktober

1 maart

8 oktober

2 maart

1 februari
2 februari
3 februari
4 februari

9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober

3 maart
4 maart
5 maart
6 maart

13 september

5 februari

13 oktober

7 maart

14 september

6 februari

14 oktober

8 maart

15 september
16 september
17 september
18 september
19 september

7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari

15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober

9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart

20 september

12 februari

20 oktober

14 maart

21 september

13 februari

21 oktober

15 maart

22 september
23 september
24 september
25 september

16,00%
11,60%
6,90%
3,30%
0,30%
1,00%
0,50%
0,30%
0,2mg
40mg
60mg
0,67%
8000 IE
2000 IE
5 IE
940
100

NA 145 DAGEN:
24 januari

31 januari

9 september
10 september
11 september

15,10%
13,90%
7,20%
3,10%
0,30%
1,00%
0,50%
0,30%
0,2mg
40mg
60mg
0,60%
8000 IE
2000 IE
5 IE
898
90

NUMMER:

7 september
8 september

12 september

Schapenkorrels luxe

Energierijk diervoeder, verbetering conditie

Schapenlikblok, om voedingstekorten in het rantsoen aan te vullen.

12,50%
20,10%
7,60%
3,20%
0,40%
0,90%
0,40%
0,30%
0,2mg
40mg
60mg
0,53%
8000 IE
2000 IE
5 IE
837
85

14 februari
15 februari
16 februari
17 februari

22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober

16 maart
17 maart
18 maart
19 maart

26 september

18 februari

26 oktober

20 maart

27 september

19 februari

27 oktober

21 maart

28 september

20 februari

29 september

21 februari

30 september

22 februari

28 oktober
29 oktober

Draagtijdkalender, handig om snel de geboorte datum te kunnen
zien.

22 maart
23 maart

30 oktober

24 maart

31 oktober

25 maart

Merkstift Raidex, in alle kleuren, voor een lange zichtbaarheid.
Glijmiddel Super, aanbrengen op hand en arm voor huidbescherming
en voor rectale en vaginale onderzoeken.
Nageboorte capsules, ter afdrijving van de nageboorte en ter voorkoming van ontstekingen in de baarmoeder.
Jodium 1%, voor huiddesinfectie.
Lam speenfles flexi 1000 ml, met handige inhoud index.
Zuigfles Lam 450 ml, met uniek anti vacuum systeem.
Zuigfles lammerenspeen, losse speen.
Footspray, een milde reinigings vloeistof bij het bekappen.
Wondspray, ter bevordering van wondgenezing.
Citonol, voor het wassen en reinigen van wonden, ontstekings
toestanden,schedebehandeling en baarmoederbehandeling.
Maden Repel, de spray beinvloedt de lichaamsgeur en weert door
deze geur maden op en in wonden.
Drenchspuit, om vloeistof in te geven.

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 hoogdrachtige 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 Schapenkorrels 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 eenling: 0,7 kg
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.
De aflam- en melkperiode: Het lammer seizoen is voor veel schapenhouders een spannende periode. Hoeveel lammetjes zullen
er geboren worden en kan de ooi de lammeren grootbrengen? Een goed gevoerde ooi kan twee of soms drie lammeren zogen. De
melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10% meer dan van een ooi met twee lammeren. Dit betekent dat of alle drie
de lammeren te weinig melk krijgen of dat het zwakste lam veel te weinig krijgt. In dit geval is het soms zinvol om het derde lam op te
fokken met kunstmelk. Als u twee gelijkwaardige lammeren bij de ooi houdt dan kan het derde lam volledig met kunstmelk groot worden
gebracht. Naast bovengenoemde omstandigheden zijn er nog een aantal andere situaties, waarin kunstmelk onontbeerlijk is;
• ooien met te weinig melkproductie
• moederloze lammeren
• opfok en afmesten van lammeren zonder moedermelk
Wij hebben hiervoor een kunstmelk. Deze kunstmelk is gemaakt met een speciale spraytechniek, waardoor zij ook bij lage temperaturen
goed oplost. Belangrijk is bovendien dat de gebruikte techniek ervoor zorgt dat de kunstmelk minimaal 24 uur in homogene oplossing
blijft. Dit houdt in dat het product zowel voor verse verstrekking als voor voorraadvoedering is in te zetten. Voor mensen die werken met
voorraadvoedering betekent dit in de drukke lammerenperiode een flink stuk arbeidsbesparing omdat de melk slechts eenmaal daags
klaargemaakt hoeft te worden.
Toepassingen Provimilk Lamb kunstmelk
De producten kunnen o.a. worden ingezet in de hieronder genoemde situaties, die zich op elk schapenbedrijf kunnen voordoen:
Meerlingdrachten
Indien een ooi drie of meer lammeren werpt, is het voor de groei en ontwikkeling van alle lammeren beter om het derde of eventueel
vierde lam met kunstmelk op te fokken. Zowel de lammeren die bij de ooi blijven als de lammeren die aan de lambar worden opgefokt,
groeien beter, omdat per lam meer voedingsstoffen beschikbaar zijn.
Zwoegervrije opfok
Wanneer een bedrijf zwoegerziekte wil bestrijden, mogen de lammeren in het geheel geen melk van de ooi opnemen. Kunstmelk is dan
het beste alternatief.
Zieke ooien en ooien met een te lage melkproductie
Ooien die ziek zijn, produceren te weinig melk voor het grootbrengen van een of meerdere lammeren. Daarnaast kan een ooi van nature
een te lage aanleg voor melkproductie hebben.
Moederloze lammeren
Wanneer een ooi bij de geboorte van de lammeren of tijdens de zoogperiode sterft, is er vaak geen ander alternatief dan het opfokken
van de lammeren op kunstmelk.
Opfok en afmesten van lammeren zonder moedermelk
Bij dit systeem is kunstmelk de oplossing. De lammeren worden op 1 dag na de geboorte weggehaald bij de ooi en ontvangen daarna
onbeperkt kunstmelk. Uitvoerige proeven laten zien, dat met 1,5 liter kunstmelk/dag een daggroei van 450 gram te realiseren is. In 6 à
7 weken kan dan een eersteklas zuiglam afgeleverd worden van circa 26 kg. Ook bij de semi-intensieve afmestsystemen (met spenen
op 6 weken of 10 weken) blijkt dat wanneer de dieren aan de melk gehouden worden totdat ze een opname van circa 15 kg melkpoeder
(= 75 liter kunstmelk) gerealiseerd hebben, ze significant zwaarder afgeleverd kunnen worden dan wanneer ze alleen melk van de ooi
ontvangen.
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. Onze kunstmelk is een kwalitatief hoogwaardige lammerenmelk, die geschikt is
voor zowel het vers verstrekken als voor alle voorraadvoederings systemen. In situaties waarin de melk van de ooi niet toereikend is of
ongewenst, bieden wij met deze kunstmelk de oplossing.

Schapenmuesli
Structuurrijk voeder voor schapen en lammeren

Schapenmuesli is een structuurrijk voeder en is daarmee van goede
invloed op de pensontwikkeling.
Verpakking: zakgoed 25 kg.
Samenstelling:
Sojahullen, lucerne, tarwegries, tarwe, maisglutenvoer, palmpitschilfers,
pulp inlands, johannesbrood, haverschilpallets, maisvlokken, gerstvlokken, raapschroot, maispellets , vinasse, schapen premix, geslibd krijt.

Schapen en lammeren muesli

Bestanddelen
Ruw eiwit
Ruwe celstof
Ruw as
Ruw vet
Natrium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Ijzer
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
VEM

15,80%
14,90%
8,30%
3,50%
0,40%
1,10%
0,45%
0,35%
41mg
8000 IE
2000 IE
5 IE
880

Muesli is een aanvullende diervoeder voor schapen en lammeren. Het product is zeer structuurrijk, wat
verschillende voordelen biedt. Zo bevordert het een rustige en robuste groei van het lam. Daarnaast is het
van goede invloed op de pensontwikkeling. Een goed ontwikkelde pens is op latere leeftijd beter in staat
tot het opnemen van voedingsstoffen, waardoor ooien minder vatbaar zijn voor bijvoorbeeld slepende
melkziekte. Het bevat bewust niet teveel eiwit, wat zorgt voor vastere mest en minder kans op diarree. De
Ca/P-verhouding is ruim voldoende om urinestenen te voorkomen. De muesli is bovendien echt smakelijk,
waardoor de schapen alle bestanddelen even graag zullen eten, en niet de lekkere dingen eruit zullen
halen.

Schapenmineralenblok
Bestanddelen
Ruw eiwit
Ruwe celstof
- onbeperkt verstrekken.
Ruw as
Ruw vet
- 1 emmer per 10 schapen.
Natrium
Calcium
- 1 emmer per 5 ooien met lammeren.
Fosfor
Magnesium
Selenium
VOORDELEN:
Ijzer
Zink
- speciaal samengesteld voor schapen.
Mangaan
- smakelijk product, dus uitstekende opname.
Jodium
Vitamine A
- eenvoudig en praktisch bijvoeren van
Vitamine D3
mineralen.
Vitamine E

GEBRUIKSADVIES:

2,80%
0,00%
60,70%
0,00%
9,40%
7,60%
2,50%
5,30%
10,0mg
500mg
2500mg
2500mg
25mg
100.000 IE
20.000 IE
350 IE

Extra High Energy is een gemineraliseerd voedings likblok specifiek ontwikkeld
voor schapen en lammeren.

Bevat energie , proteïnen , vitaminen, mineralen en spoorelementen .
Door zijn brede toepassing kan deze het jaar rond verstrekt worden:
≈ Als “flushing” voor de ooien.
≈ Voor lammeren in de groei Tijdens het lammerseizoen.
≈ Voedingstekorten in het rantsoen aanvult.
≈ Een optimale penswerking geeft.
≈ De ruwvoeder opname stimuleert.
≈ Conditie en gezondheid verbetert.
≈ Het ideale product is als aanvulling op het ruwvoeder van fokooien voor en tijdens het deken lammerseizoen.
Ingrediënten: ME/Mj/kg 16.0, Suikers (uitgedrukt in sacharose) 30.0%, Oliën 14.0%, Proteïnen
12.0%, Proteïnen Equiv.Urea 5.0%, Vezels 0,1%, As 16.0%, Calcium 3.0%, Fosfor 1.0%, Magnesium
0.25%, Zink 1800 mg/kg, Mangaan 900 mg/kg, Jodium 60 mg/kg, Kobalt 16.0%, Selenium 9 mg/kg,
Vitamine A 100.000 iu/kg, Vitamine D3 20.000 iu/kg, Vitamine E 1000 mg/kg.
Verkrijgbaar in emmers van 22.5 kg en kuipen van 80 kg.

Megalix

is een allround likemmer welke het jaar rond toepasbaar is.

Deze samenstelling voorkomt en vult het rantsoen aan ter voorkoming van
tekorten aan vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Ingrediënten:
Calcium 14%, Phosfor 1%, Magnesium 2%, Natrium 7.8%, Kobalt 70 mg/kg,
Jodium 310 mg/kg, Mangaan 2000 mg/kg, Selenium 44 mg/kg, Zink 2725 mg/kg,
Vit.A 200.000 iu/kg, Vit.D 40.000 iu/kg, Vit.E 1000 mg/kg, Vit B12 2000 mcg/kg,
Vit. B1 100 mg/kg.
Verpakking: emmer van 25 kg.

br ok vo or de el :
4 mm Ø
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Lammerenkorrels
Energierijk voor lammeren

Lammerenkorrels is een aanvullend diervoeder voor lammeren. Te gebruiken
als eerste bijvoeding voor jonge lammeren en tevens voor het versneld afmesten
van jonge dieren. In deze lammerenkorrel zit een speciaal product dat de kans op
(te grote) nierstenen bij (ram)lammeren voorkomt.
Verpakking: zakgoed 25 kg, big bag 1000 kg of bulk vanaf 2000 kg.
Samenstelling:
Maïs, Soja(bonen)doppen, Sojaschroot getoast, Erwten, Gerst, Maisglutenvoer, Palmpitschilfers, Gedroogde (suiker)bietenpulp, Vinasse,
(Suiker)rietmelasse, Luzernemeel, Calciumcarbonaat, Calciummagnesiumcarbonaat, Ammoniumchloride, Natriumchloride, Tarwegries.

Bestanddelen
Ruw eiwit
Ruwe celstof
Ruw as
Ruw vet
Natrium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Selenium
Ijzer
Zink
Lysine
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
VEM
DVE

15,00%
10,10%
7,30%
2,70%
0,30%
1,10%
0,30%
0,36%
0,2mg
40mg
60mg
0,71%
8000 IE
2000 IE
5 IE
950
95

Provimilk Lamb
Kunstmelkpoeder voor lammeren

Provimilk lamb is een volledig kunstmelk voor lammeren met 50% magere
melkpoeder. Provimilk Lamb kan verstrekt worden na 2 dagen biest. Naast beperkte warme verstrekking via de fles, kan het product onbeperkt warm of koud
verstrekt worden m.b.v. een lambar, speenunit of voederautomaat.
Beperkte voeding Voerschema: dag 1: 0,4 biest / dag 2, 3: 0,5 / dag 4, 5:
1,0 / dag 6, 7: 1,5 / week 2: 1,5 / week 3: 1,5 / week 4: 1,5 / week 5: 1,0 / week 6:
1,0 liter per dag. / 3 maal daags voeren / na ±10 dagen: Lammerenkorrel + hooi.
Onbeperkte voeding Provimilk Lamb blijft na het mengen homogeen in
oplossing, zodat het uitstekend geschikt is voor voorraadvoedering. De melk is
na aanmaken ca. 24 uur houdbaar.
Gebruiksaanwijzing Water : poeder verhouding = 5 : 1. Dus per liter melk
835 gram water en 165 gram poeder. Verpakking: 10 kg zakgoed.

Bestanddelen
Ruw eiwit
Ruwe celstof
Ruw as
Ruw vet
Natrium
Calcium
Fosfor
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

21,2%
0,0%
6,6%
22,0%
0,47%
0,89%
0,67%
50020 IU
4000 IU
170 IU

Colostrum biestvervanger

Eerste biest voor lammeren

Colostrum biestvervanger (Colstart) is een volledig kunstmelk en de eerste biest voor
lammeren, met 50% magere melkpoeder. Colstart wordt geadviseerd ter vervanging of ter aanvulling
van de biestgift bij o.a. pasgeboren dieren, moederloze dieren, zwakke dieren, bij meerlingen enz.
Het is altijd onduidelijk bij gebruik van eigen biest of het pasgeboren dier wel voldoende antistoffen
heeft binnen gekregen. Door direct na de geboorte Colstart te verstrekken, verzekert men het dier van
deze antifstoffen. Dosering en bereiding: 1 sachet van 25 gram oplossen in 100 ml warm water
van 40 C. Roer of schud tot er een homogene oplossing ontstaat. Zo snel mogelijk na geboorte en in
ieder geval binnen 12 uur toedienen. De oplossing is maximaal 72 uur te bewaren in de koelkast. Bij
bewaring moet de oplossing opnieuw gemengd en opgewarmd worden tot 40 C. Niet opwarmen in de
magnetron. Verpakking: 25 gram.

