RumiAdd Digest

H A A L D E L A AT S T E D RU P P E L
U I T U W RU W VO E R

verbetert mestvertering
en voerefficiëntie

RumiAdd Digest is de unieke combinatie van levend gist en verschillende Aspergillus-soorten.

Gebruiksaanwijzing:

Het levend gist zorgt o.a. voor een zuurstofarm milieu in de pens en daarmee worden de ruwe

✓ Dosering: 100 tot 200 gram/koe/dag

celstof afbrekende bacteriën gestimuleerd. De verschillende Aspergillus-soorten in RumiAdd Digest

✓ Inzetten bij verminderde vertering 		

spelen een belangrijke rol om de celwanden (NDF) open te breken (zie figuur). Daardoor kunnen de

✓ Bij veel onverteerde delen in de mestzeef

pensbacteriën de celwanden beter verteren. De energie, die uit de NDF-fractie wordt gehaald, wordt

✓ Bij minder dan 50 % in de onderste mestzeef

daardoor flink verhoogd.

✓ Bij nieuw geoogste snijmais
✓ Bij grovere 2e en/of 3e snede graskuilen

Daarnaast wordt door het voeren van RumiAdd Digest het, in de pens aanwezige, melkzuur omgezet
in het minder verzurende propionzuur waardoor de pens pH stijgt en dus de kans op pensverzuring
afneemt. De mestvertering met RumiAdd Digest is homogener en romiger. De voerefficiëntie uit
ruwvoer neemt daardoor flink toe, met als gevolg een toename van de melkproductie met 3 tot 4 %.

RumiAdd Digest bevat verder veel natuurlijke antioxidanten, die positief werken op de weerstand
onder bijvoorbeeld stressomstandigheden.

✓ Zorg voor voldoende penseiwit

Werking:
De werking in melkproductie treedt langzaam
in. Gemiddeld wordt er 3 tot 4 % meer melk
geproduceerd voornamelijk in de eerste en
tweede periode van de lactatie.

Figure 1: De Aspergillus soorten
breken de celwanden af
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Neem voor verdere informatie contact op met:

www.rumivar.nl

