Voeding met visie voor herkauwers

RumiBalance 2,5%

Het “bierbostel-effect” bij melkkoeien!
Hebben uw koeien problemen met onvoldoende
penswerking, te weinig herkauwactiviteit en veel
wisselende, dunne slecht verteerde mest?
Dan is RumiBalance de oplossing!

betere penswerking
en hogere
voerefficiëntie

RumiBalance zorgt voor gezondere koeien met
een betere penswerking. RumiBalance in uw
mengvoer geeft het idee dat uw melkkoeien
bierbostel gevoerd krijgen.
RumiBalance is de nieuwe combinatie van
toevoegingen, om eiwit te besparen (verbeterde
eiwitbenutting) en pensverzuring te voorkomen.

Uw mengvoer met RumiBalance
geeft beter verteerde mest!
Bufferen pens-pH
• Verbeterde penswerking
• Minder wisselende mest
Verbeterde eiwitbenutting
• Meer kilo’s melkeiwit
• Lager ureum gehalte
Biotine toevoeging
• Hardere klauwen
• Verbetert de energievoorziening
Bij iedere koe die ruwvoer en krachtvoer opneemt komt eiwit vrij
in de pens. Onder invloed van bacteriën wordt onbestendig eiwit
afgebroken naar ammonium en wordt vervolgens omgezet naar
microbieel eiwit dat in de darm beschikbaar komt. Deze omzetting is erg inefficiënt als gevolg van de afbraak van microbieel
eiwit (tot wel 50%) door protozoa (eencelligen) in de pens. Door
de protozoa te onderdrukken middels toevoeging van een plantenextract kan de eiwitbenutting aanzienlijk worden verbeterd.
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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.
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).

voor een
optimale vertering
en voerefficiëntie

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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