Farm-O-San Energy emmer
schapen
Extra energie in de kritische
aflammerperiode

Energiebehoefte

Toepassing en gebruiksaanwijzing

Aan het einde van de drachtperiode hebben vooral ooien met een
meerlingdracht behoefte aan extra energie om hun energievoorziening op peil
te houden. Doordat meerdere lammeren steeds meer ruimte innemen, komt het
spijsverteringsapparaat in de verdrukking en is de ooi niet in staat voldoende
droge stof, en daarmee energie op te nemen. Indien de ooi voldoende energie
heeft, is ze beter in staat om sterkere lammeren te baren.

Farm-O-San Energy Emmer Schapen is een aanvullend diervoeder ter
aanvulling van het rantsoen van schapen tijdens de laatste weken van de
dracht. Aanbevolen gebruikswijze: plaats de emmer in de wei of de stal.
Schapen 50-100 g per dier per dag. Verstrek 1 emmer per 25-35 schapen.
Dit voer bevat ureum, ureum mag alleen worden vervoederd aan dieren
met een functionele pens. Het vervoederen van ureum tot de dosis met het
maximumgehalte moet geleidelijk geschieden.

Optimale energieaanvulling voor uw lammeren
Farm-O-San Energy Emmer Schapen is een betrouwbare en snelle aanvulling
van eiwit en de benodigde energie tijdens de laatste weken van de dracht.
U voorziet hiermee uw hoogdrachtige ooien van extra energie in de kritische
aflammerperiode.

Per kg product:

Ruw eiwit

21,0%

Ruwe celstof

3,7%

Ruw vet

1,7%

Ruwe as

23,6%

Calcium

5,5%

Natrium

1,0%

Magnesium

3,0%

Vitamine A

50 000 IE

Vitamine D

10 000 IE

Vitamine E

202 IE

Jodium

24 mg

Kobalt

25 mg

Mangaan

539 mg

Zink

1 003 mg

Seleen

9 mg

Ureum

30 000 mg

Algemene informatie
Type voer:		Aanvullend diervoeder voor schapen tijdens de
laatste weken van de dracht
Verpakking:		Emmer van 25 kg
Houdbaarheid:
12 maanden
Bewaarcondities:
Koel, donker en droog bewaren in gesloten
verpakking

FOS Energy emmer schapen datum: 10-11-2016

Samenstelling

Door een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen in vergelijking met compleet
voeder mag dit mineraalvoeder niet meer dan 3,6% van het dagelijks rantsoen
bedragen.

Farm-O-San in een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco. Voor meer informatie www.farmosan.nl
Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten

