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RumiLam 50
Het lammerseizoen in de schapen- en geitenhouderij is weer begonnen. RumiVar introduceert de
hoogwaardige RumiLam 50. Met deze melk is de gezondheid en groei van de jonge lammeren te
maximaliseren.

RumiLam 50 is breed inzetbaar voor schapen- en
geitenlammeren en geschikt voor beperkt en onbeperkt
voeren. Tevens geschikt voor de drinkautomaat.
RumiLam 50 is geschikt voor zowel opfok van lammeren

RumiLam 50 bevat:


Uitsluitend zuiveleiwitten en 50% magere melkpoeder



23% eiwit en 21% vet



Bevat Bio-save L voor een betere darmgezondheid

als ook het mesten van bokjes. Het hoge gehalte aan vet
en eiwit en de optimale verteerbaarheid resulteert in
hoge groei en een laag risico op verteringsproblemen.

Het ‘RumiLam 50’ - effect




Garandeert maximale stremming in de lebmaag, geeft
lagere piekbelasting op de darmen en daardoor minder
kans op darmstoornissen
Goed voor maximale groei en daarmee ook zeer geschikt
voor het mesten van bokjes



Voor extra ondersteuning van de darmgezondheid



Zeer smakelijke en makkelijk oplosbare melk



Geen bezinksel

Geadviseerde concentratie:

Verpakking:

165-190 gram / liter water

20 kg zakgoed

www.rumivar.nl

2. Topro Colostrum mix en
refractometer
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voeding die kalveren en lammeren binnen
krijgen en is nodig voor een goede start. Biest
bevat veel immunoglobulinen die nodig zijn
voor een goede afweer. Immunoglobulinen
zijn antistoffen welke in de eerste uren na de
geboorte in de darmen worden opgenomen.
Daarnaast bevat biest een hoog gehalte aan vet
en eiwit. Dit is belangrijk omdat kalveren en
lammeren direct na de geboorte veel energie
nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op
peil te houden.
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Colostrum
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bestaat uit: runder colostrum,
wei-eiwit poeder, kokosnoot olie,
refractometer
1. Biest bij kalveren en lammeren
3. Gebruiksaanwijzing
gehydrolyseerd
wei-eiwit en ei-eiwit, vitamines en mineralen.
Biest is van levensbelang! Het is de eerste
Kalveren: De hoeveelheid toe te voegen
voeding die kalveren en lammeren binnen
krijgen en is nodig voor een goede start. Biest
bevat veel immunoglobulinen die nodig zijn
voor een goede afweer. Immunoglobulinen
zijn antistoffen welke in de eerste uren na de
geboorte in de darmen worden opgenomen.

Brix Refractometeren eiwit. Dit is belangrijk omdat kalveren en

Daarnaast bevat biest een hoog gehalte aan vet
lammeren direct na de geboorte veel energie
nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op
peil te houden.

2. Topro Colostrum mix en
refractometer
Voldoende biestopname door kalveren en
lammeren is niet altijd vanzelfsprekend. Dit
kan meerdere oorzaken hebben waaronder
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lammeren is niet altijd vanzelfsprekend. Dit
Dosering
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(= 120 gram)
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Topro Colostrum Mix per liter biest toe. Bij
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Lammeren: Voeg 2 maatscheppen
Topro de refractometer. Een uitstekende manier
met
Colostrum Mix toe aan 80 ml warm water en mix
om
dit tekort aan te vullen is het verstrekken
totdat dit is opgelost. Voor zwakke
lammeren
wordt geadviseerd om 3 maatscheppen in 120
van
Topro Colostrum Mix. Dit product is
ml warm water op te lossen
geproduceerd met als doel de biest van het
moederdier zo volledig mogelijk aan te vullen.
Topro Colostrum Mix is afhankelijk van de

hoeveelheid antistoffen in de biest gemeten
met de refractometer. Is de meting met de biest

een onvoldoende biestproductie of tekort
aan antistoffen in de biest. De hoeveelheid
antistoffen kan gemakkelijk gemeten worden
met de refractometer. Een uitstekende manier
om dit tekort aan te vullen is het verstrekken
van Topro Colostrum Mix. Dit product is
geproduceerd met als doel de biest van het
moederdier zo volledig mogelijk aan te vullen.
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Neem voor verdere informatie contact op met:
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Bertus Lenferink 06 51 312 935 | Iewe Hofstede 06 53 420 179 | Tim den Toom 06 50 85 60 79
RumiVar BV | Handelsweg 25, 7921 JR Zuidwolde (Dr.) | Tel. 06 55 995 000 | info@rumivar.nl
RumiVar BV | Tel. 06 55 995 000 | www.rumivar.nl
www.rumivar.nl
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