
schapen- en
lammerenvoeders

SCHAPENHOUDERIJ

De schapensector is een extensieve sector waarin 
zowel commerciële schapenhouders als hobby-
isten actief zijn. De uitdaging voor de schapen-
houderij om zich verder te professionaliseren is 
groot. Schapenhouders zetten zich in om het eco-
nomisch perspectief voor de schapenhouderij te 
verbeteren.

Bij het streven naar goede economische resulta-
ten spelen verschillende aspecten als gezondheid, 
huisvesting, fokkerij en voeding een belangrijke 
rol. Het krachtvoer vormt een belangrijk onder-
deel van de voeding van schapen en lammeren 
en krijgt bij Victoria de volledige aandacht.

SCHAPENVOEDERS

De voeding van schapen, met name ooien, is erg 
afhankelijk van de conditie en fase (dek, dracht of 
lactatie) in de cyclus. De schapenvoeders van 
Victoria zijn hierop afgestemd.

De aflammer- en groeiperiode zijn belangrijke 
fases voor ooien en lammeren. Via de opname 
van vers gras in de weide wordt een groot deel 
van de energie opgenomen, aangevuld met 
krachtvoer. Op vers gras schiet de dekking op het 
gebied van sporenelementen echter vaak tekort. 
Aanvullende vitaminen en mineralen zijn dan ook 
essentieel om te voorzien in de behoefte voor 
melkproductie en groei van de lammeren.
 
Schapenkorrel (30359)
Aanvullend voer voor schapen in de dek-, dracht-  
en lactatiefase. Naargelang de productiefase en 
conditie van het schaap wordt deze brok naast 
weidegang en/of ruwvoer aangeboden.

Likstenen schapen (52861)
Mineraalvoeder voor schapen en lammeren.
Een tekort aan zout, mineralen en spoorelemen-
ten bij schapen kan leiden tot verlies aan eetlust, 
een afname van melk-, en/of wolproductie,  
vruchtbaarheidsproblemen, groeiafname en een 
verslechtering van de weerstand.✔	 Betrokken

✔	 Betrouwbaar
✔	 Flexibel
✔	Ondernemend
✔	 Samenwerkend



CONTACT

Verkoopkantoor
Hoogven 16
5469 EM  ERP

Fabriek
Zuidkade 10-16
5462 CD  VEGHEL

Postbus 30, 5469 ZG  ERP
T: 0413 36 54 50
E: info@victoria-mengvoeders.nl
I: www.victoria-mengvoeders.nl

VICTORIA MENGVOEDERS

Een familiebedrijf met ambitie en een naam die 

recht doet aan de herkomst en ambities van het 

bedrijf: met volle kracht vooruit, maar met respect 

voor het verleden en de afkomst. 

Middels intensieve samenwerking met verschil-

lende mengvoederfabrieken, uitgegroeid tot:

✔	een betrokken familiebedrijf met ambitie

✔	met een uitgebreid assortiment voeders,

✔	eigen inkoop van grondstoffen,

✔	eigen laboratorium en productontwikkeling,

✔	moderne productielocaties

✔	met eigen op- en overslagfaciliteiten

✔	en mensen en kennis in huis om klanten van 

✔	a tot z te begeleiden in hun bedrijfsvoering.

Wij zijn GMP+ gecertificeerd

LAMMERENVOEDERS

De opfokmethode en voeding voor lammeren is 

afhankelijk van de bestemming; fokkerij of afmest.

Weidegang: bijvoeding in de vorm van (vlees)lam-

merenkorrel en schapenlikemmers voor vitaminen 

en mineralen.

Op stal: rantsoen dat grotendeels uit lammeren-

korrel bestaat.

Lammerenkorrel universeel (30357)

Aanvullend voer voor lammeren.

Lammerenkorrel Eimericox (30360)

Aanvullend voer voor lammeren. Bevat een krui-

denmengsel met bewezen werkzaamheid tegen 

coccidiën.

KWALITEIT

In onze missie ligt verankerd dat wij gezonde, 

hoogwaardige voeders produceren. Een van de 

voorwaarden om dat deel van de missie te kun-

nen realiseren is een feilloze kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborging

• Wij zijn GMP+ gecertificeerd.

• Aangesloten bij SecureFeed.

• Worden periodiek op naleving van kwaliteits-

borging getoetst door SGS.

• Ons modern uitgeruste laboratorium is een 

belangrijke spil in de kwaliteitszorg. 

SPECIALIST SCHAPENHOUDERIJ

De specialist schapenhouderij van Victoria 

Mengvoeders begeleidt en adviseert schapen-

houders bij hun bedrijfsvoering en ontwikkeling 

van het bedrijf.

Schapen- en lammerenvoeders zijn verkrijgbaar 

in bulk, bigbag en zakgoed.


