RUMIPLUS

K. G L U Z E R NE GE PE RS T IN BA LE N
VA N 4 2 0 K G
L AN G E V EZE LS ME T BRO K IE S

Benut uw rantsoen
optimaal en maak het veiliger

Ervaringen van veehouders met dit product zijn te vinden op de
website www.onalafibreeleveur.fr

RUMIPLUS
Melkveehouders streven naar een hogere zelfvoorzieningsgraad voor wat betreft eiwit van eigen land. Dit vertaald zich in een toename van
weidegang en het gebruik van meer graskuil in het rantsoen van melkkoeien.
Graskuil heeft een lager droge stof gehalte (ca. 30%} hetgeen leidt tot een afname van de totale droge stof in het rantsoen. Daardoor daalt
de inname van de droge stof hetgeen van invloed is op de melkproductie en de samenstelling van de melk.

RUMIPLUS verhoogt het droge stof gehalte en waarborgt een veilig graskuil rantsoen
Met een droge stof gehalte van 90% zorgt RUMIPLUS voor een
veilig rantsoen
Door toevoeging van RUMIPLUS aan het rantsoen neemt het
droge stofgehalte in het rantsoen toe en zorgt voor een betere
voeropname van de melkkoeien

RUMIPLUS voor de stabiliteit van het rantsoen.
Het gebruik van gras of kuilgras in het rantsoen garandeert voldoende energie en een goede stikstofopname voor de koeien.
Maar bij het jonge voorjaars gras dat een hoger eiwit gehalte en een lager ruw vezel gehalte heeft, kan dit leiden tot:


Afname van pens prik in het rantsoen door gebrek aan RuwVezel



Een versnelde passage



Afname van de pH waarde

RUMIPLUS verbeterd de pens prik van het rantsoen.
		 Rumiplus voegt gezonde structuur van hoge kwaliteit aan
het rantsoen toe. :
		 Stimuleert de herkauw activiteit
		 ls goed verteerbaar en verstoort de voedingswaarde van
het rantsoen niet.
De mechanische kracht van de vezels in Rumiplus stimuleert de pens
wand, bevordert de speekselafscheiding en stabiliseert de pH waarde
in de pens
De natuurlijke bufferende werking van luzerne en haar rijkdom aan
mineralen (Calcium) dragen bij aan een veiliger rantsoen.

RUMIPLUS altijd beschikbarr, veilig en traceerbaar
Het voeren van Rumiplus een bron van eiwitten uit Frankrijk, VLOG gecertificeerd, de effectieve manier de afhankelijkheid van
geïmporteerde eiwitbronnen te beperken en maakt GMO-vrije ketens mogelijk

K.G LUZERNE GEPERST IN BALEN
VAN 420 KG
LANGE VEZELS MET BROKIES
INDICATIEVE WAARDEN PER BRUTO GEWICHT:

DESIALIS - 27, 29 rue Chateaubriand
75008 PARIS - Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 42 99 01 01
Website: www.desialis.com

VEM:
DVE:
OEB:
Calcium:

620 /kg
70 g/kg
20 g/kg
22,2 g/kg

Vocht:
10 %
Ruw eiwit:
15,3 %
Ruwe vezels:
27,0 %
Kalium:
24,9 g/kg

GEBRUIKSADVIEZEN

Zoogkoeien:
Melkkoeien:
Stierkalveren:
Vaarzen:

1,5 à 3 kg
1,5 à 3 kg
1 à 2 kg
1 à 2 kg

