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1. Groei                                                                                                   

Aanbrengen van voldoende calcium, fos-

for,magnesium en vitamine D voor de ontwik-

keling van spiermassa en een stevig beender-

gestel. 

2. Algemene gezondheidstoestand                

Hoog gehalte aan vitamine A,E en goed op-

neembare organische sporenelementen ver-

hogen de weerstand tegen infectie. Betere 

baarmoedergezondheid(minder opblijven na-

geboorte) Betere vruchtbaarheidsresultaten                                            

Organische Selenium. Goed opneembare or-

ganische sporenelementen (Cu-, Zn,-Mn- gluci-

naten). 

3. Vertering      

betere vertering door ontsloten granen en 

zuivere grondstoffen. Geen diarree verschijn-

selen, dus ook een betere benutting van het 

voer. 

4. Hoogwaardige kwaliteit                                                                                 

Geen toevoeging van fosfaat en stikstoffen.  
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 schapen    

  - zogende  

  - afmest 

 Paarden                                                        

  - sport   

  - hobby  

 Melkveehouderij 

  -unieke mineralen voor                

  lactatie en droogstand 

 Kalverhouderij 

  - witvlees  

  - starters  

  - rosé 

 Geiten 

                      -  opfok                                                                     

            - lactatie  

Bent u geïnteresseerd in onze veevoeder? 

Of in een gedetailleerde samenstelling en 

werking speciaal voor uw veestapel? 

Neem contact met ons op! 

Kwaliteit boven kwantiteit! 



   Onderhoud                         

Schaaponderhoud 15%                             

Een allround krachtvoeder het jaar rond te 

geven zowel in de wei als in de stal.                                                                                                     

Energiemix 15%                                               

Schapen die een impuls van energie nodig 

hebben naast weidegras. 

Energiemix 20%                                               

Eiwitrijke muesli naast grof hooi of grof 

voordroog gras. 

Schaapzogend 20%                                     

Gespecialiseerd voor de afgelammerde die-

ren. Geeft een hoge melk productie, te   

geven naast hooi of grof voordrooggras. 

Geeft een optimale weerstand via unieke 

spoorelementen. 

Schaapafmest 18%                                       

Voor het snel afmesten van de schapen, 

naast maïs of grofhooi te voeren. Bevat 

veel zetmeel en vet. 

Schaapafmest 15%                                            

Deze afmest voeder kan onbeperkt ver-

strekt worden. Zowel in de weide als op 

stal. Geeft een goede pensverwerking, 

geen diaree of clostridium.  

     Opfok 

Lam opfokgroei 15% 

Smakelijke muesli voor jonge lammeren tij-

dens de zoogperiode. Geeft veel groei en 

energie kan onbeperkt gegeven worden. 

Doelmatige samenstelling van spoorelemen-

ten, vitamines en antioxidanten. Vertaalt zich 

in vitale en krachtige lammeren. Voorkomt 

diaree.  

 

Lam afmest 15%  

Kan onbeperkt gegeven worden, zowel op 

stal als in de wei. Bevat veel zetmeel en vet 

voor snelle groei zonder diaree of clostridium 

 

Lam afmest 18% 

Snelle groei met goede vetbedekking, wel 

naast maïs of hooi te voeren. 

 

Speciaal voor schapenrassen met veel lam-

meren hebben wij: 

- Swift zoogend 18%                                             

- Swift onderhoud 15%                                            

- Swift energie 15% 

 

     specialiteiten  

Fertilitis vruchtbaarheidsspecialisme               

Stimulans voor het opwekken van de bronst. 

(werkt op hypofisum en schilklier). 100 gram 

te geven per dier 4 weken aaneen voor de 

ram erbij te laten……. is zéér effectief.                                

Transistie                                                                

voor de dragende dieren 1 maand voor af-

lammeren. Bevat een uniek pakket van 

spoorelementen, vitamines en antioxidanten. 

Bewezen voor het tegengaan van (slepende) 

melkziekte, nageboorte problemen en uier-

ontsteking.  Is tevens een compleet kracht-

voeder. Zowel te voeren in de weide als op 

stal. 

 

Concours en prijskampen formule                     

voor het optimaal presteren van de dieren 

voor een tentoonstelling of prijskampen en         

keuringen. 

 

Verbetert:  

- Kwaliteit van het wol 

- Versterkt het skelet  en beenderen gestel 

- Goede vleesverhouding 

 

Uitgebalanceerde  voeders  voor uw dieren SEFAB VEEVOEDERS 


