Rumifat 180

De ideale pensbestendige
vetbron voor hoge
(vet)productie met
behoud van conditie!
Steeds vaker kunnen koeien niet voldoende energie
opnemen om de energiebehoefte te dekken. Daarnaast
zien we vaak hoge producties met een laag melkvetgehalte.

Het vetzuur C16:0 in RumiFat ondersteunt het
melkvetgehalte. Terwijl daarnaast het hoge gehalte
aan C18:0 de energievoorziening sterk verbetert.
Dit resulteert in verhoging van de melk- en vetproductie. Deze
unieke combinatie van vetzuren in RumiFat zorgt er voor dat de
conditie van de koe beter behouden wordt ten opzichte van andere
pensbestendige vetten.

Redenen om RumiFat te voeren:
• Verhoogt de melkproductie en melkvetgehalte.
• Verhoogt de energiedichtheid van het rantsoen.
• Beter behoud van de conditie ten opzichte van andere vetten.

De oplossing is het voeren van RumiFat. Door de
hoge energiedichtheid van 3900 VEM krijgt de koe
met slechts 300 gram de hoeveelheid energie binnen
van 1,5 kg droge stof uit ruwvoer.

• Positieve invloed op weerstand en vruchtbaarheid.

RumiFat wordt niet gefermenteerd in de pens en
geeft daardoor een veel lagere warmteontwikkeling.
Dit is met name in periodes van hittestress een groot
voordeel van het voeren van pensbestendig vet.

• Zeer geconcentreerde energiebron van 3900 VEM/kg.

• Zeer veilig voor de pens (geen risico op verstoorde penswerking).
• Speciaal aan te bevelen bij hittestress en hoge producties.

Kenmerken RumiFat:
• 100% plantaardig vet op basis van vetzuren (C16:0 en C18:0).
• Droog, fijn en beige gegranuleerd product.
• Geurloos
• Uitstekend verteerbaar op darmniveau.
• Bevat geen fosfor.
• Verpakking 25 kg zakgoed.
Dosering in gram/dier/dag:
Melkvee:

300-500 gram

Vleesvee:

150-300 gram

Melkgeiten:

40 gram

Toepassing:
• Inmengen in TMR
• Via krachtvoer
• Als topdressing
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Nutripalm 160

de pensbestendige vetbron voor een hoger melkvet
Door de toenemende melkproductie zien we steeds
vaker koeien die niet voldoende energie kunnen
opnemen om aan hun energiebehoefte te voldoen.
Daarnaast zien we vaak hoge producties met een
laag melkvetgehalte.
De oplossing is het voeren van Nutripalm; door de
hoge energiedichtheid van 3900 VEM krijgt de koe
met slechts 300 gram de hoeveelheid energie binnen
van 1,5 kg droge stof uit ruwvoer.
Het hoge aandeel verzadigde C16:0 vetzuren (>85%)
in Nutripalm worden uitermate efficient omgezet in
melkvet.

Het vetzuur C16:0 in Nutripalm ondersteunt het melkvetgehalte en de energievoorziening. Dit resulteert in verhoging
van de melk- en vetproductie.
Redenen om Nutripalm te voeren:
• Verhoogt de melkproductie en melkvetgehalte
• Verhoogt de energiedichtheid van het rantsoen
• Zeer veilig voor de pens (geen risico op verstoorde penswerking)
• Ondersteuning bij hittestress en hoge producties

Kenmerken Nutripalm:
• Past uitstekend in zetmeelrijke rantsoenen
• Zeer geconcentreerde energiebron van 3900 VEM/kg

Nutripalm wordt niet gefermenteerd in de pens en geeft
daardoor een veel lagere warmteontwikkeling. Dit is
met name tijdens hittestress een groot voordeel.

•	100% plantaardig, gefractioneerd vet op basis van vetzuren
(geen chemische bewerking gehad)
• Meer dan 85 procent C16:0 vetzuren
• Wit, fijn gegranuleerd product
• Uitstekend verteerbaar op darmniveau
• Bevat geen stikstof en fosfor
• Verpakking: 25 kg zakgoed
Dosering in gram/dier/dag:
Melkvee:

300-500 gram

Vleesvee:

150-300 gram

Melkgeiten:

40 gram

Toepassing:
• Inmengen in TMR
• Via krachtvoer
• Als topdressing
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