SCHAPEN,
GEITEN, HERTEN
EN ALPACA’S

Kwaliteit voor elk dier
Reeds meer dan 80 jaar staat bij Mijten de gedachte
centraal om voor elk dier een natuurgeoriënteerde
voeding samen te stellen. Een dier voelt zich
namelijk beter met een voer dat zeer nauw
aanleunt bij zijn natuurlijke habitat.
Tijdens het hele productieproces wordt er veel
aandacht geschonken aan productzorg zodat alle
natuurlijke voedingselementen en eigenschappen
behouden blijven.
Met andere woorden; kwaliteit voor elk dier!
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Goede vertering
Verhoogt de melkproductie

Bevat omega-3

Bevat proteïne

100% plantaardig

Hoog eiwitgehalte

Biest
Farm-o-san Colostrum
Ondersteunt het immuunsysteem
Colostrum is een ideale biestvervanger. Het voorziet in alle noodzakelijke
afweerstoffen en bevat een hoge concentratie van verschillende immunoglobulinen.
Gebruik?
Onmiddellijk na de geboorte toedienen indien de natuurlijke biest niet beschikbaar is.
Gebruik 40 g per 4 kg lichaamsgewicht. Los dit op in 150 ml water van +/- 40°.
Analytische bestandsdelen
Ruw eiwit		

50 %		

IgG			

> 20 %

Ruw vet			

2 %		

IgA			

1,5 - 3 %

					IgM			1 - 2,5 %

Lammerenmelkpoeder
Een complete start voor
lammeren tot 8 weken
Lammerenmelkpoeder is een complete
melkvervanger voor lammeren met
een lekkere smaak en een hoge
verteerbaarheid. Het is een perfecte
oplossing voor een gezonde
opfok. Zo bevat het zorgvuldig
geselecteerde grondstoffen zoals
30% “low heat” melkpoeder en is
het rijk aan kokosolie.

4

Gebruik?
Meng 250 g Lammerenmelkpoeder per liter water van 45 - 50°.
Laat afkoelen tot een ideale drinktemperatuur van 39°.
Leeftijd			Voederbeurt			Opname opgeloste melk
			per dag				per voederbeurt
0 - 1 dag			

in overvloed			

in overvloed

2 - 4 dagen		

4				

150 ml

5 - 7 dagen		

4				

250 ml

2 weken *		4				350 ml
3 weken			3				500 ml
4 weken			2				650 ml
5 - 6 weken		

1				

600 ml

7 weken			1				550 ml
*Geef vanaf nu ook Lammerenkorrel Extra (zie p7), hooi én voorzie telkens vers water.

Samenstelling
Dit poeder bestaat uit weipoeder, melkpoeder, wei eiwitconcentraat, plantaardige
oliën (palm/kokos - 30/70), gehydrolyzeerd tarwe eiwitconcentraat en premix.
Analytische bestandsdelen		

Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg

Ruw eiwit		

23,5 %		

Vitamine A		

25000 IE

Ruw vet			

20,5 %		

Vitamine D		

4000 IE

Ruwe celstof		

0,04 %		

Vitamine E		

300 mg/kg

Ruw as			

7%

					Zink			90 ppm
Calcium (Ca)		0,70 %		Mangaan		40 ppm
Natrium (Na)		0,50 %		Jodium 			1,3 ppm
Fosfor (P)		

0,70 %		

Selenium 		

0,3 ppm
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Voer
Lam

Lammerenkorrel Extra
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Een unieke start voor lammeren tot 12 weken
Lammerenkorrel Extra zorgt voor een snelle opname en
bevat hoogwaardige grondstoffen en mineralen.
Gebruik?
- voor lammeren tussen 10 dagen en 12 weken oud;
- te gebruiken naast Lammerenmelkpoeder (zie p4).

Essentiële
aminozuren

100% plantaardig

Probiotica
Proteïnen

Vanaf wanneer kan je een lam spenen?
- als ze 16 weken oud zijn;
- of als ze 15 kg wegen;
- of als ze 200 g krachtvoer per dag opnemen;
- of als ze sterk en gezond zijn.
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Voer

Schaap

Schapen &
lammerenmix

Schapenkorrel

Een zeer smakelijke muesli

Een complete korrel

Schapen & lammerenmix is een
ideale muesli voor lammeren vanaf
12 weken. Het is de opvolger voor
Lammerenkorrel Extra. Deze muesli
is geschikt voor alle schapenrassen
door zijn perfecte balans. Verder
is het ook arm aan koper.

Schapenkorrel is een zeer
uitgebalanceerde en complete korrel
voor ooien en rammen. Het voer
is opgebouwd uit geselecteerde
grondstoffen van hoogwaardige
kwaliteit en is ook verrijkt met
mineralen en vitamines om optimaal
aan de eisen van deze herkauwer
te voldoen.

Gebruik?
- max. 1,5 kg per dag aangepast
aan de rantsoenberekening.

Gebruik?
- max. 1,5 kg per dag aangepast
aan de rantsoenberekening.

Proteïne
n

Vezels
Vitaminen

Voer

Schaap

Schapen Lacto
Een melkproductie-verhogend krachtvoer
Schapen Lacto is een rijk krachtvoer om de melkproductie
te verhogen. Het bevat voldoende mineralen en vitamines
en is snel opneembaar.
Gebruik?
- max. 2 kg per dag aangepast
aan de rantsoenberekening.

Arm aan koper

Essentiële
aminozuren

Enkel beschikbaar op bestelling

Rijk aan
granen
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Schapen Afmestmix
Een optimale mix voor vleeslammeren

Schapen Afmestmix is een ideale muesli voor lammeren
vanaf 12 weken (en ouder). Het is dus ook een opvolger
voor de Lammerenkorrel Extra maar voor vleeslammeren.
Het zorgt voor een optimale groei dankzij zijn
hoogwaardige eiwitkwaliteiten.
Gebruik?
- max. 1,5 kg per dag aangepast
aan de rantsoenberekening.

Arm aan
koper

Extra
calcium

Enkel beschikbaar op bestelling
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Biest
Geitenmelkpoeder
Ondersteunt een gezonde ontwikkeling en groei
Dit melkpoeder is volledig aangepast aan de nutritionele behoefte van
geitenlammeren. Het zorgt voor een optimale groei en ontwikkeling.
Verder is het ook smakelijk en goed verteerbaar.
Gebruik?
Meng 160 à 180 g melkpoeder per liter water van 45 - 50°.
Laat afkoelen tot een ideale drinktemperatuur van 39°.
Leeftijd			Voederbeurt			Opname opgeloste
			per dag				melk per voederbeurt
0 - 1 dag			

Colostrum in overvloed		

In overvloed

2 - 4 dagen		

3				

175 ml

5 - 7 dagen		

3				

250 ml

2 weken *		3				350 ml
3 weken			3				500 ml
4 weken			3				650 ml
5 - 9 weken		

2				

650 ml

10 weken		1				550 ml
*Geef vanaf nu ook Geit Optimum Start (zie p11), hooi én voorzie telkens vers water.

Samenstelling
Dit poeder bestaat uit weipoeder, melkpoeder, wei eiwitconcentraat, tarwe
eiwitconcentraat, soja eiwitconcentraat, plantaardige oliën (palm/kokos - 60/40)
en premix.
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Voer

GeitGeit
& hert

Geit Optimum Start
Een zeer smakelijke muesli
Deze uitgebalanceerde muesli bestaat voor 75 % uit gezonde granen en
is noodzakelijk voor een perfecte start. Het percentage ruw eiwit en ruw vet
heeft een positieve invloed op de vertering.
Doel?
- goede opstart van de geitenlammeren;
- versnellen van de aanmaak van de
100%
penspapillen doordat ze snel muesli eten;
- veel minder problemen met uitval na het spenen;
- verminderde stressfactor tijdens het spenen.
Proteïnen
Gebruik?
- bij een leeftijd van 8 dagen tot 11 weken.

Rijk aan
granen

plantaardig

Voer

Geit & hert

Geiten & hertenkorrel
Een volledig korrelvoer
Deze korrel is een volledig voer voor het bekomen en behouden van gezonde
geiten en herten. Het is een uitgebalanceerde korrel met alle nodige vitamines
en mineralen die deze dieren nodig hebben.
Gebruik?
- max. 1,5 kg per dag aangepast
aan de rantsoenberekening.

Probiotica

100% plantaardig
Proteïnen

Voer

Geit & hert

Geiten & hertenmengeling
Een zeer smakelijke muesli
Deze muesli garandeert een goede gezondheid en vitaliteit. Het bevat
onder andere bietenpulp, mais- en gerstevlokken, haverzemelen en
luzerne. Verder bevat het ook de nodige vitamines en mineralen.

100% plantaardig

Gebruik?
- max. 1,5 kg per dag

Proteïnen

Probiotica

Voer

Alpaca

Alpaca Complete
All-in-one voer
Deze complete korrel bevat een hoog vezelgehalte, wat bijdraagt tot
een optimale spijsvertering. Verder heeft het ook een laag energiegehalte,
bevat het een specifieke vitaminering en probiotica, wat bijdraagt tot een
verhoogde weerstand.
Gebruik?
- 300 à 500 g per dag
voor een volwassen alpaca

Vitaminen

Proteïnen
Probiotica

Vezels

Overige
Likemmer

Mineraalliksteen

Aanvulling op voer

Zonder koper

Deze likemmer voorziet de juiste
mineralen, sporenelementen en
vitamines, welke bijdragen aan
een verbeterde groei en goede
vruchtbaarheid.

Deze mineraalliksteen zonder
koper werd speciaal voor schapen
ontwikkeld. Bovendien kan deze
in biologische landbouw gebruikt
worden.

Gebruik?
50 g per dier per dag

Vivo Stro Tarwe
Een zeer structuurrijk stalstrooisel
Tarwestro is één van de meest
voorkomende soorten stro. Het is
zeer rijk aan structuur en eenvoudig
te verdelen in de schapenstal.
Het is ook een ideaal ligbed
onderaan de lammerenbox waar
het eerste krachtvoer staat.

Staatsbaan 100 - 3460 Bekkevoort
T +32 (0)13/77 13 58 - jos@mijten.be
Heb je vragen of wens je meer informatie?
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

www.mijten.be

