Lammerperiode
•
•
•
•

Zorg voor een schoon en droog aflamhok, met veel strooisel en een lage dierbezetting
Haal het lam direct na de geboorte weg bij de moedergeit
Ontsmet de navel van het lam
Plaats het lam in een eigen schone opvangbak met verwarmingslamp

Biestperiode
•
•
•
•

Was uw handen voordat u de (kunst)biest klaarmaakt en de lammeren de fles geeft
Verstrek binnen 1 uur minimaal 150 ml (kunst)biest
Verstrek binnen 6 uur minimaal 300 ml (kunst)biest in totaal
Verstrek binnen 24 uur minimaal 450 ml (kunst)biest in totaal

Aanleerperiode
•
•
•
•
•

Verplaats de dieren naar het hok dat het dichtst bij de drinkautomaat is
Stel de concentratie VitaMilk Capri in de drinkautomaat in op 180 gram poeder + 1 liter water
Plaats maximaal 10 dieren per speen
Plaats lammeren 2-3 x daags aan de speen en controleer de melkopname
Zet verzwakte dieren in een ziekenboeg met een warmtelamp en zorg voor een goed
bereik van de spenen
• Reinig en/of ontsmet de spenen regelmatig
• Verplaats fitte lammeren op dag 4 naar de volgende groep
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Vita Capri opfokprotocol
Algemeen
• Zorg altijd voor een schoon en droog hok
• Zorg voor droog strooisel en mest de stal regelmatig uit
• Zorg dat de stal een goede luchtvochtigheid (streefwaarde 45-65%) heeft en tochtvrij en gelijkmatig van
temperatuur is
• Hang de brokbak of voerbak op een vreethoogte van 40-60 cm
• Hou een brokhoeveelheid van maximaal 1 kg aan bij onbeperkt krachtvoer verstrekken
• Voer het eerste halfjaar bij voorkeur smakelijk stro of structuurrijk hooi naast de brok
• Zorg dat de dieren niet in de voerbak of waterbak gaan staan
• Zorg voor goed en veel licht, voor de dieren en voor uzelf
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Melkperiode
•
•
•
•
•
•
•

Stel de concentratie VitaMilk Capri in de drinkautomaat in op 180 gram poeder + 1 liter water
Kalibreer minimaal wekelijks de drinkautomaat (temperatuur en concentratie)
Reinig dagelijks de poederuitstroomopening van de automaat
Plaats maximaal 25 dieren per speen
Controleer 2 x daags de melkopname en de gezondheid van de dieren
Controleer dagelijks de spenen: let op vertical snede, vervang kapotte spenen direct
Controleer wekelijks de hoogte van de spenen: 35-40 cm begin melkperiode / 40-60 cm einde
melkperiode
• Zorg altijd voor schoon en fris drinkwater
• Ververs dagelijks de brokken en zorg voor fris ruwvoer
• Plaats verzwakte dieren niet terug in het aanleerhok (i.v.m. ziekte-overdracht). Plaats ze in de
ziekenboeg met een warmtelamp

Vita Capri mengvoer
Opfokfase:

•
•
•
•

Groeifase:

• Vita Capri Opfok nGMO | art.nr. 40366 (bulk)

Vita Capri Pensstart nGMO | art.nr. 96342 (zakgoed) of art.nr. 40365 (bulk)
Vita Capri Combi nGMO | art.nr. 20333 (bulk)
Vita Comfort nGMO | art.nr. 40829 (zakgoed) of art.nr. 40399 (600 kg box)
Vita Startmuesli nGMO | art.nr. 96495 (zakgoed), optioneel in de eerste twee weken

Conditiefase: • Capri Fertibrok nGMO | art.nr. 40363 (bulk), inzet voor tot na het dekken, op 6-9 maanden leeftijd

Speenperiode
•
•
•
•

Verhoog het aantal lammeren per speen door minder spenen aan te bieden
Vervang de spenen 1 week voor het spenen voor een variant met een kleine opening
Speen de lammeren bij meer dan 12 kg lichaamsgewicht en voldoende brokopname
Verstrek op de speendag water met Vita Elektrolyt

Meer informatie?
Neem contact op met uw specialist, dealer of de Klantenservice Herkauwers (herkauwers@forfarmers.eu of
+31 (0) 88 024 8010). Kijk ook eens op www.forfarmers.nl

