pH-Stabil

Voeding met visie voor herkauwers

Hèt duurzame alternatief!
Pensverzuring is één van de problemen bij herkauwers.
Daarom heeft RumiVar het nieuwe product pH-Stabil ontwikkeld.
Een krachtig en lang werkend pensbuffer.

voor een
optimale vertering
en voerefficiëntie

Snel fermenteerbare rantsoenen zorgen voor veel zuurproductie
in de pens. Wanneer de pens-pH daalt tot onder onder 5,8 is er
sprake van subacute pensverzuring (SARA).
Een veel gebruikt product om deze lage pens-pH te voorkomen
is natriumbicarbonaat. Dit is een buffer die door een hoge
oplosbaarheid snel werkt, maar ook snel verbruikt, dus slechts
korte tijd werkt. Daarom is RumiAdd pH-Stabil een duurzaam
alternatief.
Toevoeging van zuur om pH-reductie van 0,5 te bereiken

Azijnzuur (ml)

RumiAdd pH-Stabil
is een mengsel van
diverse grondstoffen
met verschillende
oplosbaarheden en
zuurbindende
Natriumbicarbonaat
RumiAdd ph-Stabil
capaciteiten.
Hierdoor werkt het product snel en lang ook bij een lage
pens-pH (pH < 6). Het product bevat tevens levende gisten die
de omzetting van melkzuur naar het minder zure propionzuur
bevorderen. Dit zorgt voor een beter pensmilieu.

Voordelen RumiAdd pH-Stabil
• Sterk en lang werkend buffercomplex
• Lagere dosering nodig dan natriumbicarbonaat
• Ondersteunt de gehalten,
minder kans op lage vetgehalten
• Gezondere klauwen. Verkleint de kans op
bevangenheid, zoolzweren, witte lijn ontsteking.
• Betere weerstand door een gezondere pensfunctie
RumiAdd pH-Stabil is inzetbaar in zowel de
melkvee- als vleesveehouderij.
De adviesdosering per dag is:
Kalveren
30 gram
Rose kalveren
50 - 75 gram
Stieren
75 - 100 gram
Melkkoeien
100 - 150 gram

		

		

afhankelijk van rantsoen
en mate van hittestress
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