Lamlac

®

První komerčně dostupná mléčná náhražka pro jehňata představena již před
více než 40 lety. Díky neustálému technickému vývoji máme jistotu, že
VOLAC Lamlac je stále číslo 1.
Použití
Je určen pro použití jako kompletní náhrada ovčího mléka.

Popis
Světle až tmavě krémově zbarvený instantní prášek, rychle rozpustný ve studené nebo
teplé vodě. Výrobek má krémově vanilkové aroma.

Rozbor
Oleje a tuky

Protein

Popel

Vláknina

24 %

24 %

7%

0%

Balení
Lamlac Instant – pytle 25 kg
Lamlac Freeﬂow – pytle 25 kg
Baleno ve vícevrstvých papírových pytlích s polyethylenovou
vložkou, dřevěná čtyřřadá paleta.

Množství na paletě
25 kg – 50 pytlů na jedné paletě – netto 1,25 t

Skladování
Skladovat na suchém místě při teplotě do 25 °C. Trvanlivost
je 18 měsíců od data výroby.

Made
in the
UK

®

Lamlac Instant – ideální pro krmení z lahve, ad-libitní krmení
a pro krmení z některých krmných automatů umožňujících
mixování instantního prášku.
Lamlac Freeﬂow – ideální pro krmné automaty uzpůsobené
pro volně sypaný prášek.
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MÍCHÁNÍ
200 g Lamlacu přidejte do 800 ml vody, tak abyste vytvořili 1 litr mléka. Přidejte Lamlac do 1/3
požadovaného množství teplé nebo studené vody a důkladně promíchejte. Doplňte čerstvou teplou nebo
studenou vodou do množství jednoho litru a lehce zamíchejte. Jakmile obdržíte novou šarži mléčné
náhražky, doporučujeme převážit jednu odměrku s práškem, a následně kalibrovat Váš stroj tak, abyste
měli jistotu, že krmíte správnou koncentraci mléka.
KRMENÍ
Ewe-2 Krmení teplým mlékem
K tomu, abyste naplnili Ewe-2 25 litry namíchaného mléka potřebujete nalít do uvnitř umístěného
kbelíku 10 litrů teplé vody (30 °C nejmladší jehňata, 25 °C starší jehňata), nasypat 5 kg Volac Lamlacu
a dobře promíchat. Následně dolít vodou až do požadovaného množství 25 litrů mléka. Ujistěte se, zda
je mléčná náhražka vždy k dispozici ad-lib a že je vždy k dispozici i mléko. Tímto způsobem by mělo
jehně prvních 7 dní života vypít přibližně 1 litr denně a následně 1,5 – 2 litry denně až do odstavení.
Způsob krmení Ad-Libitum za studena
U krmení Ad-Libitum za studena vynaložíme méně práce a přesto máme u jehňat maximální přírůstky.
Při častém sání menšího množství mléka dochází k lepšímu trávení a snižuje se tak riziko zažívacích
problémů. Je naprosto nezbytné míchat a krmit jehněti studené mléko z důvodu snížení rizika
přepití/přejedení se a z důvodu zachování trvanlivosti namíchaného mléka.

7–odstav

2–4

ad lib

1 litr

ad lib

Řízené krmení,
jeden struk na tele
Ad lib studené mléko, tři
jehňata na jeden struk.
Koncentrované krmivo by mělo
být k dispozici od 7. dne

Krmení teplého mléka z lahve (řízené)
Stáří/den
1–3

Počet
Max. denní
krmení/den
dávka
nejméně 4
1 litr

4–7

4

1 litr

7–odstav

2–4

1,5 litru

Komentář
Jeden struk na tele
po celé období krmení
Koncentrované krmivo by mělo
být k dispozici od 7. dne

Veškeré vybavení, které přichází do kontaktu s krmením by mělo být důkladně vyčištěno a dvakrát
týdně dezinﬁkováno.
Krmné automaty
Lamlac je vhodný pro krmné automaty
ODSTAVENÍ
Jehně je od Lamlacu nejlepší odstavit najednou, ovšem za předpokladu, že je dostatečně staré a příjem
tuhé stravy je adekvátní. Jehně by mělo přijímat tuhou stravu již nejméně 10 dní a umět samo používat
zdroj pitné vody. Odstavení od řízeného způsobu krmení může být provedeno i postupně a to tak, že
během jednoho týdne postupně snižujeme dávky mléka. Jako vodítko můžete použít: jehně by mělo být
alespoň na 2,5x vyšší váze než porodní (9–10 kg), denně přijímat 250 g tuhé stravy a v momentě odstavení
by mělo být alespoň 35 dní staré.
Lamlac je vhodný i pro kůzlata v dávkování 150 g na 1 litr namíchaného mléka.
VŠEOBECNĚ
• Vždy musí být k dispozici čistá pitná voda
• Nikdy nekrmte vlákninu (např. seno) ad-lib v době krmení mlékem. Mohlo by to vést ke snížení příjmu
koncentrovaného krmiva.
• Tekutá čerstvá strava nejvyšší kvality by měla být nabídnuta alespoň 1x denně jehňatům odmítnutým
bahnicí.
• K dispozici by mělo být místo s čistou slámovou podestýlkou, s kvalitním odvětráváním, ale bez
průvanu.
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4–7

Komentář
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1–3

Počet
Max. denní
krmení/den
dávka
nejméně 4
1 litr

AG1012 175

Ad-Lib krmení za studena
Stáří/den

