Voeder Lifeline

LIFELINE
Lam en Ooi

Ewes

Hoe te gebruiken?

emmer
22.5kg

1 emmer van 22,5 kg per 30 ooien

Introduceer Lifeline 6 weken voor het lammeren aan ooien die traditioneel
gevoederd worden op de weide of op stal.
Lifeline kan ook gebruikt worden in de periode na het lammeren.
Aangeraden voor alle drachtige ooien, zodat de lammeren een perfecte start
krijgen reeds 6 weken voor ze geboren zijn.
Het product is bestemd voor ooien voor het lammeren met een positief effect op zowel ooi als het ongeboren lam.
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Het product is bestemd voor ooien voor het lammeren met
een positief effect op zowel ooi als het ongeboren lam.

Het product is bestemd voor ooien voor het lammeren met een positief effect op zowel ooi als het ongeboren lam.

Lifeline is ideaal vanaf 6 weken voor het lammeren.

Hoe werkt Lifeline?

Lifeline Lam en Ooi is het supplement dat voordelen geeft zowel aan de ooi als aan het niet geboren lam. Dit is bewezen in studies van het Schots Landbouw College.Testen aan dit Instituut hebben aangetoond dat de gehaltes in
de biestmelk significant hoger zijn.

• Het is een boost voor de kwaliteit van de biestmelk
• Verbetert de mineralen- en vitaminestatus van de ooien.
• Gemakkelijker lammeren en levenskrachtige lammeren.

Optimalisatie van de weerstand van het lam
Immunoglobulines en anti-stoffen gehaltes in de biestmelk zijn verhoogd door het gebruik van
Mamman Oligosaccharides – MOS . MOS zorgt ook voor een hogere colostrum opname, waardoor de immuun status van de lammeren sterk verhoogd is. Dit resulteert in levenskrachtige
gezonde lammeren. Dit is enorm belangrijk voor jonge ooien, die meestal biestmelk van slechte
kwaliteit hebben.

Verbeterde kwaliteit van de biestmelk en verhoging van de
biestmelk gifte
De gecombineerde effecten van lactose, Melasse en beschermde palmolie, als energie bronnen,
zorgen voor een betere resorptie van de voedingsstoffen en zodoende hogere eiwit gehaltes
in de biestmelk. Lactose heeft bewezen de droge stof opname te verhogen en de penspapillen
te stimuleren tot een hogere resorptie van nutriënten. Lactose beïnvloedt ook de microbiële
eiwit productie met een aminosequentie gelijkaardig aan deze van vismeel. Hierdoor zien we
de boost van de eiwit gehaltes in de biestmelk.

Gemakkelijker lammeren en gestegen vitaliteit van de
lammeren.
Hoge gehaltes SE en VIT E zorgen ervoor dat de lammeren de beste start hebben en dat de
ooien weinig lijden tijdens en na het lammeren. De ooien lammeren vlot, hebben geen last van
het aan de nageboorte staan en de lichaamsreserves van de ooi worden aangesproken om een
zo hoog mogelijke melkproductie te realiseren. De lammeren zijn vlug op de been, zuigen rap
en tonen een sterke wil om te leven.

Betere gezondheid van de ooi en het lam.

Een complete formulering van mineralen en vitamines zorgt voor een optimale gezondheid van
de ooi en het lam. Hoge gehaltes van beschermd Zink zijn bijgevoegd om de uier, de huid en
de klauwen beter te beschermen.

Analyse:

Ruw Eiwit %
Ureum %
Metaboliseerbare energie MJ/kg DS
Suikers %
Olie %
Calcium %
Magnesium %
Natrium %
Selenium mg/kg
Cobalt mg/kg
Jodium mg/kg
Mangaan mg/kg
Zink mg/kg
VIT A iu/kg
VIT D3 iu/kg
VIT E iu/kg

Emmer
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