Farm-O-San Mineralenemmer
rundvee

De perfecte mineralenvoorziening voor rundvee

Beste keuze en snel resultaat van uw investering

Mineralen, sporenelementen en vitaminen zijn van essentieel belang voor het
goed functioneren van het lichaam. Het op orde hebben en/of houden van
de juiste mineralenbalans draagt bij aan productie, groei en ontwikkeling
(aanvulling van koper) en vruchtbaarheid (minder her-inseminaties).
Oplossen en voorkomen van tekorten met krachtvoer is vaak bewerkelijk en
duur.

De Farm-O-San Mineralenemmer rundvee is zodanig samengesteld, dat
iedere koe of ieder kalf er tekorten aan mineralen en sporenelementen mee
kan weg werken. Ieder dier kan de dagelijkse behoefte dekken met een
opname van maximaal 200 gram. Uw bedrijfsresultaat, de productie van uw
melkkoeien en de groei van het jongvee zal erbij gebaat zijn.

Goedkope en betrouwbare oplossing om maximaal te
presteren

Rundvee: tot 200 g per dier per dag. Verstrek 1 emmer per 5 koeien.
Door een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen in vergelijking met compleet
voeder mag dit aanvullend diervoeder niet meer dan 1,7% van het dagelijks
rantsoen bedragen

Een goede afstemming van vitamine E en selenium zorgt voor een goede
vruchtbaarheid. Voldoende koper is van belang voor een goede groei van het
jongvee en zink draagt bij aan hardere klauwen en een beter haarkleed.

Samenstelling

Per kg product:

Suikerriet melasse
Calciumcarbonaat
Natriumchloride
Magnesiumoxide

Toepassing en gebruiksaanwijzing

Algemene informatie
Type voer:
Minderaalvoeder voor rundvee
Verpakking:
Emmer van 20 kg
Houdbaarheid:
12 maanden
Bewaarcondities:
Koel, donker en droog bewaren in gesloten
verpakking

Dicalciumfosfaat

Calcium

13,7%

Natrium

6,0%

Fosfor

2,0%

Magnesium

5,0%

Vitamine A

275 000 IE

Vitamine D3

55 000 IE

Vitamine E

550 IE

Koper

1 500 mg

Zink

4 000 mg

Mangaan

2 000 mg

Jodium

200 mg

Seleen

30 mg

Kobalt

75 mg
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Calciumoxide
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