
Los het poeder op in de helft van het benodigde water van 
65oC. Klop stevig met een garde. Voeg koud water (20oC) 
toe totdat de gewenste oplosverhouding is bereikt. De 
opgeloste melk is een dag houdbaar.
Verstrek Topro Lammerenmelk via een lambar 
(voorraadvoedering, drinktemperatuur is staltemperatuur) of 
met een zuigfles (drinktemperatuur 40oC).
Geef de eerste dag biest, daarna onbeperkt Topro 
Lammerenmelk.

Dag                Aantal voedingen  Hoeveelheid p. voeding
1e dag                      6                60 ml biest
2e t/m 4e dag            4              125 ml lammerenmelk
5e t/m 7e dag            4              150 ml lammerenmelk
8e t/m 10e dag          4              200 ml lammerenmelk
11e t/m 15e dag        3              300 ml lammerenmelk
3e week                    2              600 ml lammerenmelk
4e t/m 6e week          2              700 ml lammerenmelk
7e week                    2              500 ml lammerenmelk
8e week                    1              500 ml lammerenmelk
Schema is een richtlijn. Zorg bij verhoging van de melkgift 
voor geleidelijke overgangen. Na de eerste week goed hooi, 
lammerenkorrels en schoon water ter beschikking stellen.

Ten minste houdbaar tot
17-01-2023

Batchnummer
0013060621

Bewaaradvies
Koel en droog bewaren. Na gebruik emmer goed afsluiten.

Erkenningsnr. producent   
αNL09882

GMP+ FSA geborgd
PDV103322

Topro: registered trademark of

Bio Enterprise B.V.
Sluiskolk 3, 7681 KC  Vroomshoop NL
info@topro.nl   www.topro.nl

L a m m e r e n m e l k

Volledig melkvervanger voor 
het opfokken van schapen- en 
geitenlammeren.

animal health

1,75 kg
Samenstelling
Magere melkpoeder, geraffineerde plantaardige 
olie (palm/kokos), weipoeder, bijproducten van 
zuivelindustrie, voorverstijfselde tarwebloem, dextrose, 
ontsuikerde weipoeder, tarwebloem, calciumcarbonaat, 
magnesiumsulfaat monohydraat, natriumzouten van 
boterzuur, inuline (cichorei), colostrumpoeder. 

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 23,0%, ruw vet 23,0%, ruwe as 7,1%, ruwe 
celstof 0,0%, fosfor (P) 0,68%, calcium (Ca) 1,1%, natrium 
(Na) 0,40%, lysine 1,70%.

Toevoegingsmiddelen per kg
Vitaminen
Vitamine A (3a672a) 25.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 2.000 
I.E., vitamine E (3a700, all-rac-alfa-tocoferylacetaat) 200 mg, 
vitamine E (3a700, RRR-alfa-tocoferylacetaat) 100 mg.
 
Sporenelementen
IJzer als ijzer(II)sulfaat-monohydraat (3b103) 30 mg, 
mangaan als mangaan(II)sulfaat-monohydraat (3b503) 
45 mg, zink als zinksulfaat-monohydraat (3b605) 84 
mg, jodium als kaliumjodide (3b201) 2 mg, selenium als 
seleenmethionine geproduceerd door Saccharomyces 
cerevisiae NCYC R397 (3b811) 0,2 mg, selenium als 
natriumseleniet (3b801) 0,1 mg.

Antioxidanten
Propylgallaat 4 mg (E310), butylhydroxyanisool (BHA) 
4 mg (1b320).

Conserveermiddel
Kaliumsorbaat 9 g (E202).

Gebruiksaanwijzing en dosering
Schapenlammeren: 1:5 (voor 1 liter melk 165 gr. poeder op 
835 gr. water), Geitenlammeren: 1:6 (voor 1 liter melk 145 
gr. poeder op 855 gr. water).
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