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Mineralenassortiment rundvee

Compleet assortiment rundveemineralen
 Unilac  Provulac  Vitalac  Acilac  Prelac  Actibuf

Samen naar een
optimaal rendement
www.cavdenham.nl
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Mineralenassortiment rundvee
CAV Den Ham
Mineralen, vitamines en spoorelementen vormen de basis voor een gezonde groei van uw runderen en productie
van uw melkkoeien. Ze vormen de olie op de motor bij verschillende belangrijke processen in het lichaam zoals de
stofwisseling, enzymen, hormonen, weefsel bouw, vloeistofdruk in lichaamscellen en werking van het immuunsysteem
en het zenuwstelsel.

Vitalac

Prelac

Provulac

Vitalac bevat alle essentiële mineralen

Provulac heeft naast de essentiële

De vitamines, mineralen en

voor uw rund. Haar speerpunt gericht

mineralenbehoefte van uw rund

spoorelementen in Prelac zijn

op darm-, uier- en klauwgezondheid.

haar speerpunt gericht op productie,

samengesteld om een optimale

Ook hier geldt; niet meer, maar beter

eiwitefficiëntie en vruchtbaarheid.

aanvulling te geven tijdens de

afstemmen van vitamines, mineralen

Niet meer, maar beter afstemmen

transitieperiode voor zowel koe als

en spoorelementen helpt u naar een

van vitamines, mineralen en spoor

kalf. Zorgvuldige keuzes in mineralen

betere vitaliteit van uw veestapel.

elementen helpt u naar een betere

ondersteunen het geboorteproces

productie en vruchtbaarheid.

en helpen met het voorkomen

Kortom, bij elke cruciale ontwikkeling van uw

maal te blijven ondersteunen tijdens groei,

recente ontwikkelingen. Daarnaast is het

runderen spelen deze elementen een rol. In

dracht en melkgift hebben we onze drie

assortiment uitgebreid met een breed assor-

de analyses van de kuilmonsters die we van u

basismineralen Unilac, Provulac en Vitalac

timent likemmers zodat voor elke situatie een

van melkziekte. Daarnaast werken

terugkrijgen zien we dat naast spoorelemen-

opnieuw geformuleerd. Ook is het droog-

passende oplossing gegeven kan worden.

vitamines en spoorelementen

ten ook macromineralen in het ruwvoer zijn

standsmineraal (Prelac) en het buffermeng-

weerstandverhogend en geeft een

teruggelopen in tijd. Om uw veestapel opti-

sel (Actibuf) vernieuwd volgens de meest

Ketoblock een positief effect bij de
opstart van de koeien.

 Zorgvuldig geselecteerde

Unilac

Acilac

Actibuf

 Vitalac bevat vitamines, mineralen

 De vitamines, mineralen

vitamines, mineralen en

en spoorelementen, die deels

en spoorelementen in

spoorelementen, die deels

organisch gebonden zijn,

dit droogstandsmineraal

organisch gebonden zijn,

ondersteunen de productie en

ondersteunen de transitie en

ondersteunen de vitaliteit van

de vruchtbaarheid. Door naast

energiestofwisseling tijdens

uw veestapel. Deze vormen de

anorganische spoorelementen ook

deze kritische periode. Ook in de

Voor een universele mineraalaan

Dit buffermengsel en mineraal

Actibuf is speciaal geformuleerd

basis voor een goede klauw, uier

organische spoorelementen in te

Prelac zitten naast anorganische

vulling voor jongvee, melkkoeien en

helpt om de pens te bufferen

om naast Unilac, Provulac of Vitalac

en darmgezondheid. Door naast

zetten verhoogt u de effectiviteit

spoorelementen ook organische

overige runderen. Unilac geeft een

wanneer deze door hittestress

te voeren. Dit buffermineraal is

anorganische spoorelementen ook

van absorptie in de darm.

spoorelementen die de effectiviteit

goede basis aan vitamines, mineralen

of snelle rantsoenen onder druk

ideaal om in te zetten bij snelle en

organische spoorelementen in te

en spoorelementen voor de behoefte

staat. Ook geeft Acilac en goede

selectiegevoelige rantsoenen of

zetten verhoogt u de effectiviteit

van uw jongvee, melkkoeien en

basis aan vitamines, mineralen en

tijdens hittestress.

van absorptie in de darm.

overige runderen.

spoorelementen voor de behoeften
van uw melkkoeien.

 Verhoogde niveaus aan Calcium,

 Verhoogde niveaus aan Calcium,

etherische oliën en vitamines

 Speciaal geselecteerde kruiden

 Verschillende bufferende

van absorptie in de darm verhogen.
 Nieuw in de Provulac zijn de
 Nieuw in de Prelac zijn de

(Ketoblock genoemd). Deze

etherische oliën en vitamines

ondersteunen het vrijkomen

(Ketoblock genoemd). Deze

en vetzuren geven ondersteuning

van energie in de pens en de

ondersteunen het vrijkomen

in de darm en stimuleren het

energiestofwisseling in de lever.

van energie in de pens en de

immuunsysteem. Dit heeft

energiestofwisseling in de lever

Natrium en Magnesium geven een

Natrium en Magnesium geven een

componenten geven een beter

positieve effecten op de

waardoor de transitie periode

betere aanvulling bij de dalende

betere aanvulling bij de dalende

stabiliserende pH spiegel in de

uiergezondheid en op de algemene

soepeler verloopt.

niveaus aan macromineralen in

niveaus aan macromineralen in

pens van uw runderen.

weerstand van uw veestapel.

de huidige ruwvoeders.

de huidige ruwvoeders.
 Metabolieten uit gisten sturen

 Vitamines en spoorelementen

 Natiumbicarbonaat zorgt als

geven ondersteuning aan tal van

buffer dat de pH in de pens

processen zoals energiestof-

beter gereguleerd wordt.

wisseling en vruchtbaarheid,
zeker ook bij uw jongvee.

pensfermentatie waardoor er

Dosering (gr/koe/dag)
Kalveren

Pinken

Koeien

Zakgoed

Toevoeging in
mengsels

Unilac

40-60

75-130

130-200

x

x

x

x

Provulac

40-60

75-130

130-200

x

x

x

x

Vitalac

40-60

75-130

130-200

x

x

x

x

x

x

x

minder snel verzuring optreedt.
 Daarnaast worden de pens
en de lever ondersteund door
toevoegingen die helpen energie
vrij te maken in de lever.

Acilac
Prelac

100-125

x

Actibuf

100-200

x

Enkele
dosering

Dubbele
dosering

* Deze voeders behoeven niet te worden gedeclareerd als GGO (EG: 1829/2003 en 1830/2003) “VLOG gepruft”
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Rundvee-assortiment
Likemmers
Blockemel

Blockemel

Blockemel

Een ideale aanvulling voor droog

Een uitgebalanceerde aanvulling voor

Een ideale aanvulling voor vleesvee.

staande pinken en koeien. Door

jongvee en melkkoeien om te voorzien

Zeker ook op extensieve gronden,

uitgebalanceerde samenstelling en

in een optimale ondersteuning

waar spoorelementen schaarser zijn.

gemakkelijke opneembaarheid een

gedurende het gehele jaar.

Droogstand 25 kg

Premium 25 kg

Vleesvee 25 kg

optimale ondersteuning gedurende
de kwetsbare transitieperiode.

 Bevat Zeoliet ter ondersteuning
van het calciummetabolisme

 I-MAX toegevoegd; bevat

spoorelementen als zink, koper

een betere weerstand

en selenium ten behoeve van

 Bevat organisch selenium ter
versterking van de natuurlijke
weerstand

 Met organisch gebonden

natuurlijke antioxidanten voor

vruchtbaarheid en weerstand.
 Toegevoegde suikers voor
ondersteuning van de pensflora

 Ondersteunend met extra fosfor,
kobalt en jodium

 Met I-MAX en Vitamine E voor een
hoge anti-oxidant werking

 I-MAX toegevoegd; bevat
natuurlijke antioxidanten voor
een betere weerstand

*Bovenstaande likemmers zijn geproduceerd conform GMO verordening EU 1829/2003 en 1830/2003.
Daardoor kunnen ze op VLOG- bedrijven ingezet worden.
Voor de optimale toepassingen en doseringen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het kantoor (0546-672525)
of met uw eigen rundveevoorlichter.

Samen naar een
optimaal rendement
Dorpsstraat 68
7683 BL Den Ham

T 0546-67 25 25

info@cavdenham.nl
www.cavdenham.nl

