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VOORUITGANG
ZIT IN ONZE GENEN

Bij De Heus Voeders dragen we op een duurzame manier bij aan de

beschikbaarheid en toegankelijkheid van veilige en gezonde voeding. Met onze  

producten, kennis en ervaring, helpen wij vee- en visboeren over de hele wereld  

vooruit. We zoeken daarbij actief naar mogelijkheden om toegevoegde waarde  

én impact te creëren in de gehele productieketen van dierlijke eiwitten.

Binnen ons familiebedrijf werken echte ondernemers. Een ervaren team

van duizenden professionals, werkzaam in meer dan 20 landen over de 

hele wereld. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van de agrarische sector.

We noemen dat “powering progress”.

DE BESTE
AANPAK VOOR 
JOUW SCHAPEN



OP WEG NAAR
PROBLEEMLOOS
SCHAPEN HOUDEN

Of schapen houden nu vooral een hobby is of juist een professionele bedrijfstak,  
we helpen je graag vooruit met de beste aanpak voor jouw schapen.  
Want iedereen wil een probleemloze lammer-, opfok- en aflever- of afmest periode.

DRACHT
Een goede ontwikkeling van het lam tijdens de dracht is 

essentieel voor de latere ontwikkeling van het lam. Tijdens 

de dracht wordt de basis gelegd voor een probleemloze 

opfok en een goede groei. Dit vraagt veel van de ooi. Stress 

moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De ooien dienen 

minimaal meerdere weken voor het lammeren opgestald te 

zijn en bijgevoerd te worden met kwalitatief goed ruwvoer en 

een kleine krachtvoeraanvulling. 

Door de dieren in te delen op verwachte worpgrootte en op 

conditie, kun je tijdens de dracht gericht krachtvoer bijvoeren 

naar behoefte. Het ras, de conditie en de ruwvoerkwaliteit zijn 

bepalend voor de behoefte aan krachtvoer. Als richtlijn geldt:

• Eenling 0 - 0,2 kg/ooi/dag

• Tweeling 0,2 - 0,5 kg/ooi/dag

• Drieling of meer 0,5 - 0,8 kg/ooi/dag

De klauwen zijn een belangrijk aandachtspunt. Wanneer 

schapen onder natte omstandigheden buiten hebben 

gelopen, kan grond tussen de klauwen gaan ophopen en 

irriteren. Houd dit nauwlettend in de gaten en behandel 

individuele dieren. Schapen die moeilijker lopen vreten minder, 

terwijl drachtige schapen juist volop moeten vreten.

AFLAMMEREN
Na het aflammeren komt de melkproductie snel op 

gang en heeft de ooi veel energie nodig. Daarom is een 

krachtvoeraanvulling naast goed ruwvoer noodzakelijk. 

Afhankelijk van ruwvoerkwaliteit, ras en conditie kan uitgegaan 

worden van 0,5 kg per zogend lam per ooi per dag.  

Wanneer de ooi onvoldoende energie opneemt, komt ze in 

een negatieve energiebalans die kan leiden tot conditieverlies 

en slepende melkziekte. Een hoge voeropname is daarom 

essentieel in het voorkomen van gezondheidsproblemen bij 

fokooien. Smakelijk en passend krachtvoer draagt hieraan  

bij en stimuleert een goede melkproductie.

GEBOORTEFASE
Lammeren worden zonder weerstand geboren. Daarom is 

hygiëne rondom het aflammeren erg belangrijk. Via goede 

en voldoende biest krijgen lammeren antistoffen van de 

ooi binnen. Dit geeft ze passieve weerstand tot ze zelf 

actieve weerstand opgebouwd hebben. Het is daarom 

belangrijk dat lammeren zo snel mogelijk na de geboorte 

gaan drinken. Hoe sneller ze drinken, hoe rijker de biest en 

hoe beter de antistoffen opgenomen worden. Dit verlaagt 

het risico op gezondheidsproblemen bij de lammeren kort 

na de geboorte en ook op latere leeftijd. Naast voldoende 

biest is de omgevingstemperatuur van wezenlijk belang. 

Een warme omgeving zorgt ervoor dat lammeren niet 

teveel energie verspillen aan het op peil houden van hun 

lichaamstemperatuur. Hierdoor blijven jonge lammeren 

actiever met als gevolg dat ze vaker en meer drinken tijdens 

de eerste levensdagen. Controleer de fitheid van de jongste 

lammeren meerdere keren per dag. Voer indien nodig bij met 

biest en daarna met hoogwaardig lammerenmelkpoeder. 

Verdeel dit over meerdere momenten per dag.

GROEIFASE
Na de eerste week hebben lammeren fris, smakelijk, 

structuurrijk hooi en schoon drinkwater nodig. 

Pensontwikkeling is belangrijk om de hoge groeipotentie 

te benutten. Naast structuur vanuit ruwvoer heeft zetmeel 

vanuit krachtvoer een positief effect op de ontwikkeling van 

de penswand. Het is daarom wenselijk om lammeren vanaf 2 

weken bij te voeren met lammerenstartkorrel. Deze smakelijke 

korrel is gericht op een goede pensontwikkeling, een 

hoge groei en bevordert de darmgezondheid. Wanneer de 

lammeren voldoende krachtvoer per dier per dag opnemen, 

zijn ze klaar om gespeend te worden. Het streefgewicht bij 

spenen is minimaal 20 kg. Dit is natuurlijk afhankelijk van het 

ras, het fokdoel en de bedrijfsstrategie. 

AFMEST- OF AFLEVERFASE
Afmesten van lammeren gebeurt onder verschillende 

omstandigheden, buiten in de wei of binnen op stal. In deze 

fase wordt het lam slachtrijp gemaakt door geconcentreerder 

en met name energierijker te voeren. In de vorige fases lag de 

focus op karkasontwikkeling en spiergroei. Nu mag ook de 

vetbedekking zich ontwikkelen. Lammerenbrok Supermest 

en Lammerenkorrel HE zijn hiervoor uitermate geschikt. Het 

afmesten van lammeren blijft vakwerk in de schapenhouderij. 

Een heel belangrijk punt is: “Weet wat je afnemer belangrijk 

vindt.” Denk aan gewicht, grootte, leeftijd, vetbedekking, etc. 

Hier kunnen we specifiek op sturen in de groei- en afmest- of 

afleverfase. Of je fokmateriaal verkoopt, slachtlammeren levert 

of met de dieren naar de keuring gaat, iedere situatie stelt 

andere eisen aan de opfok.

Heeft u specifieke vragen met betrekking tot de 

bedrijfsstrategie, een specifiek schapenras, biologisch, 

melkschapen of andere specifieke wensen, onze  

specialisten staan voor je klaar.

De etherische oliën 
in onze smakelijke 
lammerenvoeders 

stimuleren de voeropname 
en bevorderen de  
darmgezondheid.

ASSORTIMENT SCHAPEN- EN LAMMERENVOEDERS

505410 SCHAPENBROK Allround voor (drachtige) schapen, om bij te voeren in de wei.

505426 SCHAPEN LACTOBROK Voor lacterende ooien met een hoge melkproductie. (B)

505415 SCHAPEN/LAMMEREN KORREL
Allround voor zowel ooien als lammeren, onder andere om lammeren rustig 

af te mesten in de wei.

505425 LAMMEREN STARTKORREL *
Voor jonge lammeren, om de voeropname te stimuleren en  

karkasontwikkeling.

505414 LAMMEREN GROEIBROK Voor lammeren in de groeifase, voor optimale  karkasontwikkeling. (B)

505420 LAMMERENKORREL HE *
Voor de groei- en/of afmestfase, met veel energie voor een  

goede vetbedekking.

505418 LAMMERENKORREL SUPERMEST *
Voor het afmesten van lammeren, overhouders en uitstoot ooien.  

De beste groei met een goede vetbedekking. (B)

505515 LAMMOMEL Smakelijk melkpoeder voor lammeren, bevat magere melkpoeder.

088107 MINERALENEMMER Mineralenemmer voor schapen en lammeren.

* Toevoeging van etherische oliën ter verbetering van de darmgezondheid.
(B) Alleen verkrijgbaar in bulk of bigbag.


