
In de eerste levensweken zijn lammeren erg 
gevoelig en hebben uw speciale zorg nodig. 
Een hoogwaardige lammerenmelk is cruciaal 
om afweer op te bouwen, ziekten te voorkomen 
en voor een optimale groei. Bij NORLAC 
blijft moeder natuur altijd de basis voor de 
ontwikkeling van alle melkpoeders. Daarom is 
LAKI ideaal voor uw lammerenopfok.

Uw voordelen:

  Optimale samenstelling met uitsluitend 
zuiveleiwitten

  Zeer hoge verteerbaarheid van de gebruikte 
grondstoffen

  Optimale dagelijkse groei

  Uniforme lammeren

  Zeer goede vitaliteit & gezondheid

N
L 

01
/ 2

2

NORLAC GmbH · 27404 Zeven · Germany · + 49 (0) 42 81 / 72-57 347 
info@NORMI.de · www.NORMI.de

LammerenLammerenmelkmelk
LAKI

VLOG
geprüft

Net echte melk

Voor geiten 
en schapen

Natuurlijk Natuurlijk 
verantwoord voeren!verantwoord voeren!

Leporello_NORMI-Laemmermilch_NL_01-2022.indd   1-2Leporello_NORMI-Laemmermilch_NL_01-2022.indd   1-2 19.01.22   18:0419.01.22   18:04



Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 25,0 %
Ruw vet 25,0 %
Ruwe as  6,5 %
Ruwe celstof  0,0 %

Additieven  Vitaminecomplex 
organisch gebonden 
sporenelementen 
speciale 
zuurcombinatie

Samenstelling

Gehalte magere melk 55,0 %

LAKI leveren wij 
zonder het gebruik van 
plantaardige eiwitten, 
zetmeel en toegevoegde 
suikers.

pH waarde 5,9 * (aangezuurd)

Toepassingsmogelijkheden  speenemmer 
drinkautomaat 
Ad libitum 
(max. 12 uur)

Concentratie  Voor geiten: 
150 - 170 g, op 1,0l 
water

  Voor schapen: 
180 - 200 g, op 1,0l 
water

Voertemperatuur 15 - 45 °C
Mengtemperatuur 15 - 39 °C **
Houdbaarheid 6 maanden

*  afhankelijk van de pH-waarde van het gebruikte water. pH-meet strips zijn hierbij een 
handig hulpmiddel

**  Temperatuurbericht
Vraag naar de juiste voertemperaturen bij voorraadvoedering.
Bij ad libitum voedering is het aan te raden om LAKI extra aan te zuren met FORMIC om 
de pH te verlagen tot 5,5

Onze premium melkpoeder voor 
een veilige opfok van geiten- en 
schapenlammeren

   55 % magere melk

   25 % puur melkeiwit

   25 % gehomogeniseerde vetten 
voor de hoogste verteerbaarheid

   Hoge concentraties mogelijk door 
gereduceerd lactose- en ruw-as 
gehalte

   Aangezuurd

   Aangepast kopergehalte
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