Farm-O-San FytoLam
De optimale bescherming voor een
zorgeloze lammerenopfok

Ondersteuning middels natuurlijke ingrediënten
Farm-O-San FytoLam is gebaseerd op natuurlijke plant- en
gistextracten. Deze extracten zijn speciaal geselecteerd vanwege
hun eigenschappen om in periodes van verminderde weerstand
en maag-darmproblemen ondersteuning te bieden aan het
geitenlam. De extracten verbeteren de fysiologische vertering
waardoor de kans op diarree wordt verkleind en nutriënten
beter worden opgenomen. Deze preventieve aanpak doelt
Samenstelling

Per kg product

Natuurlijke oliën en plantextracten

8,5%

Geïnactiveerde gisten en gistcelwanden

21,4%

Vitamine C

0,22%

Vitamine E

0,21%

Organisch gebonden Selenium gist

0,19%

op een zorgeloze opfok met minder medicijnbehandelingen
en uitval. Farm-O-San FytoLam bestaat uit een specifiek
geselecteerde combinatie van plantextracten die een effect
hebben op de activiteit van parasieten in de darmen. Door
een unieke combinatie van gistcelwanden en propolis
ondersteunt Farm-O-San FytoLam de normale werking van
het immuunsysteem. Kortom, een veelzijdige aanpak om uw
geitenlammeren een goede start te geven!
Toediening en gebruiksaanwijzing
De dosering is 500 gram per zak melkpoeder (à 25 kg) en kan
worden ingemengd in de drinkautomaat. Verstrek de gehele
melkperiode. Eventueel voor extra ondersteuning rondom
spenen te verstrekken als topdressing over het voer (10 gram/
dier/dag).

“Na het starten met FarmO-San FytoLam was ik na 1
maand al overtuigd”

Vertelt melkgeitenhouder Martijn van Bergen uit
Maren-Kessel (Noord Brabant)

‘Long- en darmproblemen passeren bij ons ieder jaar de
revue’, vertelt van Bergen. ‘De mate van problematiek
verschilt per seizoen maar ik merk dat we veel van de
lammeren vragen. Naast de hoge groei die we van ze
verwachten vaccineren we ook intensief. Een product
wat preventief werkt én de weerstand ondersteunt sprak
me direct aan. Na het starten van Farm-O-San FytoLam
was ik na 1 maand al overtuigd. Er waren aanzienlijk
minder problemen. Dit merk je meteen aan het aantal
individuele behandelingen en uitval in de groep.’ Met
20 jaar ervaring in de geitensector weet van Bergen
intussen waar een goed product aan moet voldoen.
‘Eenvoud, het mag niet veel extra werk kosten en het
moet functioneel zijn’. Van Bergen voert voortaan
standaard Farm-O-San FytoLam, gedurende de gehele
melkperiode.
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Farm-O-San FytoLam
De uitdagingen rondom de opfok van geiten zijn groot. Zo is
er een verhoogd risico op spijsverteringsproblemen en uitval
bij jonge geiten hoog. Als geitenhouder wilt u een vlekkeloze,
gemakkelijke en gezonde opfok van de jonge geit. Een
goede darmgezondheid bereikt u door middel van een goed
preventieprogramma.

