Farm-O-San Mineralenemmer
Droogstand

Mineralenemmer Droogstand

Exacte behoeftevoorziening

In de droogstandsperiode wordt de koe voorbereid op de volgende lactatie.
In deze fase nemen zowel het kalf, de baarmoeder, de placenta en het
vruchtwater sterk toe. Bovendien begint de ontwikkeling van de melkklieren
voor de volgende lactatie.

De Farm-O-San Mineralenemmer Droogstand is zodanig samengesteld dat
elke droogstaande koe - ondanks de lage drogestofopname - voldoende
mineralen, vitaminen en sporenelementen kan opnemen. Met een opname
van slechts 150 gram krijgt iedere koe de dagelijkse behoefte. Met 1
Mineralenemmer voorziet u 5 koeien 3 weken van voldoende mineralen en
sporenelementen.

Het belang van de juiste voeding tijdens de droogstand
Het doel van de voeding in de droogstand is om de koe in de juiste conditie
te brengen voor de volgende lactatie. Daarnaast wordt optreden van
stofwisselingsziekten (zoals melkziekte of ketose) sterk beïnvloed door de
voeding in de droogstand. Stofwisselingsziekten moeten voorkomen worden,
door de koe voor te bereiden op de vertering van het lactatierantsoen.

Optimale mineralenbalans in de droogstand

Toepassing en gebruiksaanwijzing
Rundvee: tot 150 g per dier per dag. Verstrek 1 emmer per 5 koeien
Voederrichtlijn: 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.
NIET AAN SCHAPEN VOEREN

Het is belangrijk om droogstaande koeien de juiste hoeveelheid mineralen en
sporen te verstrekken. Het is belangrijk dat er geen luxe- of overconsumptie
plaatsvind. Een juiste afstemming van calcium en magnesium zorgt na het
afkalven voor een goede calciummobilisatie uit de botten. Een zeer laag
zoutgehalte kan zorgen voor minder of geen zuchtvorming.
Samenstelling

Per kg product:

Suikerriet
Magnesiumoxide
Natriumchloride

Algemene informatie
Type voer:
Mineraalvoeder voor melkkoeien
Verpakking:		emmer van 20 kg
Houdbaarheid:
12 maanden
Bewaarcondities:
Koel, donker en droog bewaren in gesloten
verpakking

Magnesiumfosfaat

Calcium

5,0%

Natrium

6,4%

Fosfor

2,0%

Magnesium

15,0%

Vitamine A

250 000 IE

Vitamine D3

50 000 IE

Vitamine E

2 000 IE

Koper

2 000 mg

Zink

4 000 mg

Mangaan

2 000 mg

Jodium

400 mg

Seleen

30 mg

Kobalt

50 mg
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Calciumoxide

Farm-O-San in een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco. Voor meer informatie www.farmosan.nl
Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten

