Lammeren folder Februari / Maart 2016
Bokashi maken van schapenmest.
Bokashi is het Japanse woord voor ‘fermenteren’. Dit wordt in ons dagelijks leven al vaak toegepast. Kijk bijvoorbeeld naar
brood, bier en wijn, maar ook zuurkool (gefermenteerde witte kool). Het voordeel van dit proces in de schapenhouderij is dat u
minder verlies van organisch materiaal heeft. Fermentatie is een luchtdicht proces, net als inkuilen. Met Bokashi behoudt u de
stikstof en koolstof die zich bevinden in uw schapenmest. En door effectieve micro-organismen, kleimineralen en
zeeschelpenkalk toe te voegen in de mest maakt u deze rijk met mineralen, sporenelementen en melkzuurbacteriën.
Indien in de stal al Microferm, zeeschelpenkalk en kleimineralen worden toegediend, hoeft dit op de mesthoop niet meer te
gebeuren.

Benodigdheden per 5 ton verse schapenmest:
- ca. 60 kg kleimineralen
- ca. 60 kg zeeschelpenkalk
- ca. 10 ltr microferm
- kuilplastic

Immulon (Ecostyle)

Melissengeist Ademspray (Ecostyle)
Krachtige adembooster voor pasgeboren
dieren!!

Lammerenbar
2 vakken en 6 spenen

(natuurlijk diergeneesmiddel)
-vitaliserend
-ontstekingremmend

€19,50

-weerstandverhogend

100 ml

Lammeren spenen

€ 28,25
Glijmiddel

Het belangrijkste voor een goede start van een
lam is biest. Dat is echter niet altijd binnen

Normaal € 1,75

handbereik. Daarom is er KUBILAM...

500.ML

€ 3,85

NU 5 voor € 7,00

1 sachet

5000.ML

€ 19,00

(diverse soorten verkrijgbaar)

1 doos (10 st) € 42,50

€ 4,50

Nettex fles + speen
Nu voor maar € 6,95
Aanbieding!!

Armatuur + warmtelamp

Jodium tinctuur
250 ml en 1000 ml

150 of 250 Watt,

250 ml voor:

€ 6,75

wit of rood

1000 ml voor

€ 18,95

Nu samen voor

€ 20,95

Violetspray
Voor reiniging en
ontsmetting van
verschillende
oppervlakten of
plaatsen.

Adoptiespray
Geurstof ter
voorkoming dat de ooi
het lam afstoot.
200 cc

200 cc

€ 12,95

€ 8,50
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Gebruik van EM (effectieve micro organismen) in de stal.

Ter bevordering van de fermentatie van de mest en om de vorming van ammoniak in de stal te verminderen wordt het
EM Agriton systeem in de stal toegepast.
- Strooi ± 25-50 gram Edasil Kleimineralen per m² per dag over de stro laag in de stal. Zeeschelpenkalk kan eventueel als goed
alternatief voor Edasil kleimineralen worden gebruikt als u op kleigrond boert.
- Breng minimaal eenmaal per week een hoeveelheid van 100 ml Microferm per m² goed verdeeld over de stro-laag aan in de
stal. U kunt ook een oplossing maken van 1 liter Microferm met 4 liter water en deze hoeveelheid in enkele malen binnen 1 week
over het strooisel verdelen met bijv. een rugspuit.

Voordelen:
-Minder stank

-Geen verlies van stikstof en koolstof

-Minder vliegen

-Snellere opname door bodemleven

-Fermentatie (rijping) van de mest (i.p.v. rotting) -Besparing op kunstmest
Om maximale groei te behalen bij uw schapenlammeren gebruikt u...

Denkamilk Ovitop

Bij aankoop van 10 Mulder
schapen emmers nu 2 zak Gedizo gratis!

25 kg voor € 62,50
10 kg voor € 27,50

Deze emmer is goed voor de weerstand en bevat
belangrijke mineralen.

Ook los per kilo verkrijgbaar in de winkel!

Clik pour-on
Ter voorkoming van het uitkomen van de
eitjes van maden. (doodt maden niet!)
Verkrijgbaar in 0,8 en 2,2 litr

AANBIEDING!!

Gedizo MPB MIX- Mais - Perspulp - Bierbostel

Farm o san schapenblok

Voor extra mineralen in de
lammeren periode.

Ingeefsonde
Altijd makkelijk om in de kast te hebben!!

0,8 liter € 57,50
2,2 liter €127,50

€ 24,50

€ 8,40

€ 6,75
Gras houdt een keer op met groeien. Meestal is dat, afhankelijk van het weer, rond oktober. En voor schapen is dat eigenlijk niet zo’n goede
timing. In het najaar zijn ze gedekt en in de maanden er na zullen de lammeren flink gaan groeien. De ooi heeft in dit jaargetijde en in de
winter juist behoefte aan extra energie om haar lammeren te laten groeien. De juiste voeding is bovendien belangrijk om problemen rond de
geboorte te voorkomen.

SCHAPENKORREL: Algemeen mengvoer als aanvulling naast ruwvoer. Fuite Schapenkorrel is een prima
onderhoudsvoer voor ooien. Ook prima te gebruiken als bijvoeding in schralere perioden.
SCHAPENKORREL HE: Mengvoer met meer energie en eiwit voor drachtige ooien en een goede melkgift bij lacterende
ooien. Door het hoge energie gehalte zorgt Schapenkorrel Hoog Energie (HE) er voor dat de energiebehoefte aan het eind van
de dracht gedekt blijft, ook al daalt de voeropname.
LAMMERENOPFOKKORREL: Mengvoer voor een uitmuntende ontwikkeling tot een vitale ooi.
Deze brok is zeer geschikt voor jonge lammeren in de opstart en weide- periode, maar kan ook prima als krachtvoer aan
zogende ooien verstrekt worden. De unieke samenstelling borgt een goede energie- en eiwit verstrekking. Dit zeer smakelijke
voer zorgt voor een uitstekende ontwikkeling van de lichaamsbouw, zodat uw lammeren zich kunnen ontwikkelen tot vitale ooien.
LAMMERENGROEIKORREL:Uitstekend mengvoer voor een goede groei van jonge lammeren, ook voor onbeperkte
voedering van lammeren die zeer intensief groeien. Extra voedingscomponenten zijn in de Lammerengroeikorrel opgenomen om
urinestenen te voorkomen. De smakelijkheid is zeer goed vanwege de vele zetmelen en hoogwaardige eiwitten.
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