Dè geconcentreerde
en smakelijke anionenmix
voor fitte verse koeien
Melkziekte en sluimerende melkziekte is de meest
voorkomende stofwisselingsziekte tijdens de “transitie”
en treft meer dan 50 procent van alle verse melkkoeien.
Het aanpakken van deze ziekte door juiste voeding en
management leidt tot koeien die gezonder, productiever en
winstgevender zijn. Animate® is een smakelijke anionenmix
van de nieuwe generatie dat helpt bij het optimaliseren van
de calciumstofwisseling voor en na het afkalven en helpt om
de negatieve invloed van melkziekte op de gezondheid, de
melkproductie en de vruchtbaarheid te verminderen.

Animate® ondersteunt de calciumstofwisseling en bevordert
de calciumabsorptie uit de voeding. De dosering van Animate
is afhankelijk van de KAV- waarde van het rantsoen.
Animate® wordt via een speciale droogstandsbrok gevoerd
vanaf 21 dagen voor afkalven. Toevoegen van Animate aan
het TMR rantsoen is mogelijk. Daarbij is het belangrijk dat de
koeien elke dag dezelfde dosering Animate® opnemen.

Verlaagde urine pH
afhankelijk van het
KAV niveau en calcium
lek tot afkalven

Metabole acidose!
Verhoogde omzetting
van Vit. D naar actief
Vit. D in nieren

Cl- + S2-

Gevoeligheid
voor PTH stijgt,
aangemaakt
door bijschildklieren

Verhoogde absorptie
van calcium uit de darmen

Verhoogde opname
van Ca uit de botten

Meer calcium beschikbaar betekent:
• Goede zenuwwerking
en spiercontractie
• Soepel afkalfproces
• Minder nageboorte- en
lebmaagproblematiek en metritis
• Fitte koeien en fitte kalveren!

Animate® is ...
✓	Hét product voor het behalen van de juiste negatieve
KAV-waarde van het droogstandsrantsoen, ter voorkoming
van melkziekte en sluimerende melkziekte.
✓	Smakelijk ... Vanwege de smakelijkheid wordt Animate®
gemakkelijk opgenomen zonder dat de drogestofopname
voor het afkalven wordt verlaagd. Dit leidt tot een hogere
droge-stof opname na het afkalven en uiteindelijk een
hogere melkgift.
✓	Geconcentreerd ... Animate® is een van de meest
geconcentreerde, anionische producten op de markt.
Dit zorgt voor meer rantsoenruimte en gemakkelijker
formuleren van het rantsoen.
✓	Compleet ... Animate® heeft een unieke samenstelling
om zo effectieve hoeveelheden anionen te leveren,
daarnaast bevat het andere belangrijke voedingsstoffen,
zoals magnesium en fosfor, die nodig zijn voor een goed
close up rantsoen met een negatieve KAV.
✓	Ontwikkeld op basis van wetenschap, vervaardigd volgens
de hoogste kwaliteitsnormen en bewezen door jarenlange
onderzoeks- en praktijkervaring.
Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar
www.animate-dairy.com en www.rumivar.nl

Bertus Lenferink 06 51 312 935 | Iewe Hofstede 06 53 420 179 | Tim den Toom 06 50 85 60 79
RumiVar BV | Handelsweg 25, 7921 JR Zuidwolde (Dr.) | Tel. 06 55 995 000 | info@rumivar.nl

07 2019

Neem voor verdere informatie contact op met:

www.rumivar.nl

