
Ì»µ²±¿² ßÞô Ê¿¾±¬¬»²¹¿¬¿² ïìô ìêî íè Ê<²»®¾±®¹ô Ì»´ ðëîïóîê îð ëð

©©©ò°¿²²»¨ò»

Ê×ÌßÔÌ ÚJÎ ÜÖËÎÛÒ

LAMMEXTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svensk lammnäring, helfoder till lamm   
 

Lammextra - en skummjölksbaserad kvalitetslammnäring med en energihalt på 21 MJ/kg. Lammextra är anpassad mjölkersättning till 
lamm i alla typer av lammuppfödning. Lammextra ger en säker och snabb tillväxt och som fungerar utmärkt i väl rengjorda lamm-ammor. 
Lammextra innehåller prebiotikan Profeed®, en frukto/oligosaccarid som på ett naturligt sätt bygger upp lammets egen tarm-flora och 
immunförsvar. Lammextra har dessutom högt innehåll av C & E-vitamin som ytterligare stärker immunförsvaret hos lammen 
 
 

Analysgaranti:  Fodertillsatser per kg (forts): 
Råprotein 23 % Vitamin C       200 mg/kg  
Råfett 25 % Vitamin B1                6 mg/kg 
Växttråd 0 % Vitamin B2                            4 mg/kg  
Omsättbar energi 21 MJ/kg Vitamin B6  4 mg/kg  
Vatten 3 % Vitamin B12       0,02 mg/kg 
Aska 6,5 % Niacin          20 mg/kg  
Kalcium 0,9 % Folinsyra          0,5 mg/kg  
Fosfor 0,7 % Biotin         0,05 mg/kg 
Magnesium 0,12 % Zink 50 mg/kg 
  Järn 90 mg/kg 
Fodertillsatser per kg:  Selen  (i form av natriumselenit)  0,3 mg/kg 
Vitamin A 25 000 IE/kg Koppar (i form av kopparsulfat))  < 5 mg/kg 
Vitamin D3                         5 000 IE/kg  
Vitamin E         200 mg/kg  
 

Råvaror: Skummjölkspulver, vasslepulver, vegetabiliskt fett, mineraler och vitaminer samt prebiotika Profeed® 
 

Tillredning: 1) Blanda 200 g pulver med 8 dl vatten. (200 gram pulver = ca 5 dl)  
2) Häll en del av det varma vattnet (max 50 grader) i en väl rengjord hink eller blandare 
3) Tillsätt under vispning den uppvägda/uppmätta pulvermängden. Tillsätt resten av vattnet till dricktemperatur 
     ca 38 – 39 grader. Kan även serveras kall (blanda först varm - låt kallna) som ger max hållbarhet 10 timmar 
     i lammbar. Små lamm ges 2 dl 5 ggr/dygn i nappflaska, senare lammbar. 
 

 

Utfodringsrekommendationer:  Dag   1 - 2  Råmjölk, minst 2-3 dl + lammnäring 
 ”     3 - 4 Övergång till lammnäring 1 liter/dag uppdelat,  
                 helst på minst 4 ggr dygn/lammbar 

      ”     5 - 7 1-1,5 liter/dag minst 2 ggr per dag/lammbar  
     från dag 8 1,5 – 2 liter/dag minst 2 ggr per dag/lammbar 
    Avvänj tvärt när lammen ökat ca 10 kg. 
Anpassa givan till lammets storlek. Ha alltid tillgång till friskt vatten, Edel Lammfoder och grovfoder av bra kvalitet. 
 

Bör förbrukas: Inom 12 månader från tillverkningsdatum. Förvaras torrt, svalt och ej i solljus. Säcken försluts väl mellan uttagen. Säck 
innehåller 10 kg respektive 20 kg netto. ( 10 kg 600 kg/pall. 20 kg 560 kg/pall ).  Tillverkat: Se datumstämpel på säcken. αSE01300AB 


