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Artikelnummer 11900 
Gewicht 20kg 
Volle pallet 50 x 20kg 
Houdbaarheid na productie: 12 maanden 
Verschijningsvorm: Korrels, ø 5mm 
Type voer:  

Aanvullend diervoer voor schapen 
Samenstellingsindicatie: 
(Suiker)Bietenpulp (4.1.10). Palmpitschilfers (2.12.10). 
Zonnebloemzaadschroot. Mais ( 1.2.1). Maisgluten 
(1.2.8). Gerst (1.1.1).Sojaschroot (2.18.4) *). Tarwegries 
(1.11.4).(Suiker)bietenmelasse (4.1.4). Krijt/kalksteen. 
Tarwe. Lijnzaad ( 2.8.1). 
1) Geproduceerd van ggo-houdende soja 
Analytische bestanddelen: 
Ruw eiwit 147.0 g. Ruw vet 31.0 g. Ruw celstof 104.0 g. 
Ruw as 109.0 g.Calcium 23.0 g. Fosfor 4.2 g. Lysine 5.8 g. 
Methione 2.6 g.Natrium 3.5 g. Magnesium 3.8 g. Kalium 
11.6 g. 
Toevoegingsmiddelen: 
Vitamine A Retinylacetaat (3a672a) 8.160 IE. 
Vitamine D3 (3a671) 2.040 IE. 
Vitamine E all-rac-alfa-tocoferylacetaat (3a700) 15 mg. 
FE. Ijzer-sulfaat-monohydraat (3b103 20 mg. Mo. Na-
molybdaat (E7) 1 mg. 
I. Kaliumjodide (3b201) 1 mg. Mn. mangaan(ll)oxide 
(3b502) 30 mg. 
Zn. Zinkoxide (3b603) 70 mg. Zn. Zink-sulfaat-
monohydraat (3b605 70 mg. 
Se. natriumseleniet (3b801) 0.2 mg. 
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Eigenschappen 

 Is bij uitstek geschikt voor melkziekte gevoelige schapen 

rassen 

 Met extra calcium, magnesium, vitamine D3 

Voeradvies 
Schapenbrok Dracht+ is bij uitstek geschikt voor melkziekte 
gevoelige schapenrassen, rassen die veel meerlingen krijgen (bijv. 
Swifters, Flevolanders) en /of rassen die een hoge melkgift hebben 
(Suffolks). Deze ooien ‘verliezen’ veel calcium rond en na het 
werpen ‘in’ lammeren en melk dat anders voeren noodzakelijk is 
om melkziekte te voorkomen. Bij ooien die binnen gehouden 
worden, is er nog een verhoogd risico op een calcium tekort. Zij 
ontberen zonlicht wat noodzakelijk is om zelf vitamine D aan te 
maken. Vitamine D werkt samen met calcium.Met Schapenbrok 
Dracht+ wordt extra calcium, extra magnesium en navenant 
volume vitamine D3. Het resulteert in goed werkende ooien ronde 
de geboorte, vitale lammeren en kan helpen melkziekte te 
voorkomen.De benodigde hoeveelheid voer is afhankelijk van de 
kwaliteit van het ruwvoer. Het advies is om 8 weken voor het 
lammeren te starten met bijvoeren van Schapenbrok Dracht+ en 
de gift geleidelijk op te voeren tot 1,5 – 2,0 kg per ooi vlak voor het 
lammeren. Bij zware rassen zoals Suffolk kan men bijvoorbeeld 8 
weken voor het lammeren starten met 250g per ooi en wekelijks 
250g verhogen tot 2kg in de laatste week voor ’t lammeren. Zodra 
de lammeren bij de ooien lopen is het beter om de ooien met 
Schapenbrok Lacto te verzorgen. 

 

Schapenbrok Dracht+ 


