LIFELINE Lamb & Ewe

Auðk.nr: αIS-A102

Steinefnastampur
Fyrir lambær og óbornar ær
Eiginleikar fóðursins:

Lifeline Lamb & Ewe steinefnastampurinn er einstakur að
sinni gerð þar sem samsetningu hans er ætlað að tryggja
sem best heilbrigði ófæddra lamba og lambánna um leið.

Byggir upp ónæmiskerfi lambanna
Aukin gæði broddmjólkur
Eykur líkur á auðveldari burði, líflegri lömbum
og minni lambadauða

22,5 kg fata

Inniheldur “Mannan” fjölsykru sem eflir ónæmisvarnir og eykur magn mótefna í
broddmjólk. Eykur einnig næringarupptöku lambanna.
Hátt innihald af Seleni og E-vitamíni styrkir lömbin og dregur einnig úr
líkum á erfiðleikum við burð. Auk þessa inniheldur Lifeline öll þau steinefni og
snefilefni sem nauðsynleg eru fyrir heilbrigði lamba og lambánna.
Efnainnihald:

Hráefni:

Protein %
Fita (olía)
Sykrur %
Kalsium %
Fosfór %
Magnesium %
Natríum %

12
11,5
21
6,0
0,1
1,5
1,0

Melassi, Magnesiumoxíð, Salt, Kalsíumoxíð, Mysuduft,
Sojabaunamjöl, Kalsíumkarbonat, Mannan fjölsykra, Jurtaolíur,
Natríumsölt af fitusýrum, Rosmaryduft, Lakkrísduft.

Selen mg/kg
Kóbolt mg/kg
Joð mg/kg
Mangan mg/kg
Sink mg/kg
Vitamin A iu/kg
Vitamin D3 iu/kg
Vitamin E iu/kg

5,0
25
10
750
750
75.000
15.000
1.000

Lifeline er samþykkt af SAC (Skoski Landbúnaðar
háskólinn) og Skosku sauðfjárræktarsamtökunum.

Endurteknar tilraunir framkvæmdar af Dr. John Vipond
sérfræðingi í sauðfjárrækt, á 200 tvílembdum ám sýna
að mótefnamagn (IgG) í broddmjólk eykst um 25%
(P<0,01). IgG flytur náttúrulega áunnið ónæmi frá ám
til lamba

Leiðbeiningar um notkun
Hefjið gjöf 4-6 vikum fyrir burð. Hentar vel fyrir fullorðnar ær en þó
sérstaklega vel fyrir gemlinga og lömb. Steinefnin má einnig gefa ám og
lambfé eftir burð. Féð má hafa frjálsan aðgang að steinefnunum með heyi.
Hver stampur er áætlaður fyrir um 30 gripi og áætlað daglegt át hjá sauðfé er
80 - 100 g. (2 - 3 fötur fyrir hverjar 100 ær á viku).
Alltaf skal vera aðgangur að nægu vatni og gróffóðri.
Ekki skal gefa saltsteina eða önnur steinefni jafnhliða Lifeline.
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