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MJÖLKERSÄTTNING 

SHINE EWE-REKA, LAMMNÄRING 

Shine Ewe-Reka är unik på den svenska marknaden, genom att den är tillverkad på 

fårmjölk!  

Används som komplement till tackans mjölk vid många lamm. Kan även ersätta 

tackmjölken helt om lammen föds upp skilda från tackan. Passar både flaskutfodring, 

napphink och i Heatwave. 

OBS! Ersätter ej lammets behov av råmjölk! 

Ungefärlig åtgång 10kg pulver/lamm till avvänjning.  

RÅVAROR: 

Vasslepulver av fårmjölk, vassleproteinkoncentrat, palmolja, vetegluten, rapsolja, kokosolja, 

sojaolja, jäst. 

Blandnings rekommendation: 

Till lamm blanda 200 g pulver med 8 dl vatten. Det ger cirka en liter färdig blandning. 

OBS! Kontrollväg pulvret eftersom volymvikten kan variera.                 

Tillredning: 

Häll en del av vattnet i en ren hink. Mät upp och häll i önskad mängd pulver. Blanda ordentligt. När pulvret är 

helt löst häll i resterande mängd vatten för att uppnå rätt koncentration. Ewe-Reka kan blandas och utfodras 

både i varmt och kallt vatten. Rengör och desinficera blandningskärl, hinkar mm regelbundet. 

 

Utfodringsrekommendationer: 

Se till att lammen dricker råmjölk så snart som möjligt efter födseln. I stora kullar kan lammen erbjudas lamm-

näring tills tackans mjölkproduktion kommer igång. Vid flaskutfodring ska lammnäringen blandas och utfodras 

vid ca 38 grader C. Små lamm som utfodras med flaska ska ha flera och små givor per dag. Ge max 2,5 dl/gång 

och totalt högst 1 liter per lamm och dag under de första dagarna. Givans storlek ökas successivt till högst 2,5 

liter per lamm och dag. Till äldre lamm kan lammnäringen tillredas och utfodras kall.   

Ge alltid lammen fri tillgång till rent vatten och grovfoder av bra kvalitet. Börja tidigt att ge lammen kraftfoder 

anpassat för lamm. Det hjälper dem att utveckla vommen. När lammen ökat minst 10 kg från födelsevikt vänjs 

de av tvärt. Undvik successiv avvänjning eftersom lammen inte äter ordentligt av torrt foder så länge de ser-

veras  

lammnäring.  

ANALYSGARANTI: 

Råprotein %      23 

Smältbart protein %    

Råfett %       25   

Växttråd %                  0,05    

Aska %     8,0    

Vattenhalt %     3,5    

ME energi  MJ/kg        25 

Kalcium %     1,3 

Magnesium %                 228 

Zink %                                 208  

Järn %                                 121 

 

 

FODERTILLSATSER: 

Vitamin A IE/kg    25.000            

Vitamin D3 IE/kg      2000        

Vitamin E mg/kg                       120        

Vitamin C mg/kg                       500    

Vitamin B1 mg/kg           15 

Vitamin K mg/kg             5 

Kolinklorid mg/kg         880  

Selen (tillsatt natrium selenit) mg/kg         0,4  

  


