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De genoemde voeders zijn voordelig te koop afgehaald bij onze winkel in Sinderen of bezorgd op route in de
Achterhoek. Woont uw elders in Nederland, dan bestelt u per zak eenvoudig via www.grevers-winkel.nl of
(gecombineerd met andere voeders) per palletje vanaf 250kg via HobbyFarming.nl.
Voerschema schapen
Gras blijft de belangrijkste voedingsbron voor schapen, maar gras, kuilvoer en hooi bevatten vaak te weinig
mineralen of de mineralen in de verkeerde verhoudingen. Vers gras kan, afhankelijk van de grondsoort of het
onderhoud van de weide, niet altijd voldoen aan alle eisen voor een gezond rantsoen. De juiste
mineralenvoorziening bij schapen voorkomt klauwproblemen, vruchtbaarheidsprobelemen en problemen
rond het aflammeren. Een goed rantsoen tijdens de dracht zorgt voor actieve lammeren met een goed
geboortegewicht. Middels onderstaand schema bieden wij u graag een richtlijn in welke fase u welke voeders
kunt inzetten.
Verzorging ooien zonder lammeren
Gras biedt buiten de dracht- en zoogperiode vaak wel voldoende eiwit en energie voor de schapen, maar
voorziet onvoldoende in de juiste mineralen. Dit kan worden aangevuld door een mineralenemmer ter
beschikking te stellen of door dagelijks ca. 100 tot 150g Schapenbrok Conditie per schaap bij te verstrekken.
(Dit is gelijk aan 1 kilo brok per 6 tot 10 schapen).
Wij hebben de volgende likemmers beschikbaar:
PRV19002 Rupromin Sheep (emmer Provimi)
12,5kg
53600
Blockemel Ovina + Koper Mineralenemmer
20kg
Ooien rond het dekken
De conditie van schapen wordt meestal gescoord van 1 (broodmager) tot en met 5 (te vet). De ideale conditie
bij dekken is 3 à 3,5. Flushing betekent energierijk voeren in de dekfase, waardoor de ooien maximale eisprong
zullen hebben. Laat de ooien 2 à 3 weken voor het dekken op een schrale weide lopen en voer in die fase niet
bij. Verplaats ze naar een verse (rijke) weide en voer 250g Schapenbrok Lacto per ooi per dag bij in de dekfase.
Flushen kan het aantal lammeren per schaap met gemiddeld een half lam vergroten.
Drachtige ooien
Schapenbrok Lacto is sterk aan te raden om te voederen bij hoogdrachtige ooien ter voorkoming van slepende
melkziekte (en melkziekte), het stimuleert bovendien indirect uniformiteit en de vitaliteit van de lammeren.
Aan te raden is om de ooien tijdig ’s nachts naar binnen te halen om de voerovergang van gras naar kuil/hooi
niet te abrupt te maken en problemen zoals slepende melkziekte te voorkomen.
Tot 4 weken voor werpen

4 weken voor lammeren
3 weken voor aflammeren
2 weken voor aflammeren tot
aflammeren

Voer afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid van het ruwvoer
100 tot 150g Schapenbrok Conditie bij om te voorzien in
noodzakelijke vitaminen en mineralen. Alternatief is het onbeperkt
aanbieden van een mineralenemmer.
Verstrek 150 - 200g Schapenbrok Lacto per ooi per dag naast
weidegang of onbeperkt goed ruwvoer op stal.
Verstrek 300g Schapenbrok Lacto per ooi per dag naast weidegang
of onbeperkt goed ruwvoer op stal.
Zet de ooien op stal. Verstrek 400g Schapenbrok Lacto per ooi per
dag naast onbeperkt goed ruwvoer, eventueel tot 600g als een
drieling wordt verwacht. Let extra op schimmelplekken in het
kuilvoer omdat dit verwerpen kan veroorzaken (Listeria)
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Zogende ooien
Schapenbrok Lacto is een energierijke en eiwitrijke korrel voor een hoge melkgift, het bevat een hoog gehalte
aan glucogene energie. Zorg voor Onbeperkt schoon drinkwater: een melkgevend schaap drinkt tot 10 liter
water per dag.
1e week na aflammeren

Schapenbrok Lacto: 400g per dag bij een eenling, 600g per dag bij een tweeling
en maximaal 1 kg per dag bij een drieling. Verzorg het derde lam met kunstmelk*
e
2 week na aflammeren
Lammerenkorrel Schaap/Geit: 600g per dag bij een eenling, 1kg per dag bij een
tot spenen /einde zogen tweeling en maximaal 1,5kg per dag bij een drieling. Verzorg het derde lam met
(tot 6 a 8 weken)
kunstmelk*
*)Zeer belangrijk na de geboorte van de lammeren is een tijdige biestopname. Het lam moet in de eerste 24
uur na de geboorte ongeveer 1000 ml biest opnemen. Op deze manier krijgt het lam voldoende weerstand
mee. Vanaf de derde levensdag tot de leeftijd van zes maanden kan Lammerenkorrel Schaap/Geit gevoerd
worden.
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 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. Dat kan dus het kleinste of juist het grootste lam zijn!
Kunstmelk (bij)voeren aan lammeren
De bereidingswijze van de kunstmelk vindt u op het etiket en op onze website.
Verstrek de eerste dag zoveel biest als het lam wil drinken (minimaal 3 x daags aanbieden). Indien er geen
moederbiest beschikbaar is, adviseren wij kunstbiest Farm-O-San Kubilam of Farm-O-San Colostrum.
Dag 2 tot 4
Dag 5 tot 8
Dag 9 tot 21
21 dagen tot een gewicht van 10 kg
Vanaf 10kg lichaamsgewicht
Laatste week voor spenen

3 x daags Novilam 50 Lammerenmelk zoveel als lam wil drinken
3 x daags 300 cl Novilam 50 Lammerenmelk
3 x daags 300 cl of 2 x daags 400 cl Novilam 50 Lammerenmelk
3 x daags 400 cl of 2 x daags 600 cl Novilam 50 Lammerenmelk
2 x daags 400 cl Novilam 50 Lammerenmelk
1 x daags 400 cl Novilam 50 Lammerenmelk

Opfok ooilammeren
De ontwikkeling van ooilammeren die u wilt aanhouden, verloopt het beste bij weidegang. Verstrek
Afhankelijk van de kwaliteit van het gras in de wei krijgen lammeren minimaal 200-300 gram Lammerkorrel
Schaap/Geit bij. Hierop groeien de ooitjes in een mooi geleidelijk tempo zonder problemen.
Afmesten van lammeren (met weidegang)
Het ideale aflevergewicht voor een ooi ligt op 35-38 kg en voor een ram op 38-42 kg. Verstrek afhankelijk van
de kwaliteit van het gras in de wei de lammeren minimaal 250 gram per dag Lammerkorrel Groei.
Lammerenkorrel Groei is;
-Hoogenergetische samenstelling voor sterk bevleesde vleeslammeren
-Ideaal voer om ook oude ooien of weiderammen in een korte tijd slachtrijp te maken
-Veilig voeder dat helpt nierstenen te voorkomen
Afmesten van lammeren (op stal)
Bij de intensieve methode worden de lammeren afgemest op de stal. Deze methode wordt vaak ingezet bij
kruislingsrassen zodat de hoogste groei wordt gehaald. Bij deze methode wordt na het spenen 250 gram
Lammerkorrel Groei per lam per dag gevoerd. Bij voldoende karkasontwikkeling kunnen de lammeren binnen
een tijd van drie à vier weken op stal gemest worden. De krachtvoer gift kan in enkele dagen opgebouwd
worden naar onbeperkt Lammerenkorrel Groei in combinatie met schoon drinkwater en voldoende aanbod
van gras of kuilvoer.
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