
FeedtechTM voor koeien

Ca-supplement is een aanvullend dieetvoeder voor de vermindering van het risico 
op melkziekte
• Toe te dienen voor en na het kalven
• Bevat selenium, propyleenglycol en niacine
• Bevat twee verschillende calciumbronnen: een snel beschikbaar calcium en een
 langzamer vrijkomend calcium voor langdurige effecten

Energy balance is een aanvullend dieetvoeder voor koeien voor het verminderen 
van het risico op ketose (slepende melkziekte)
• Met drie direct beschikbare bronnen van energie
• Bevat niacine en magnesium
• Verlaagt het risico op slepende melkziekte

Rumen drench is een aanvullend dieetvoeder voor melkkoeien ter vermindering 
van het risico op melkziekte en slepende melkziekte
• Bevat calcium, fosfor, elektrolyten, natriumbicarbonaat en magnesium
• Gebruik de Rumen drench pomp om snel en makkelijk de pens op te vullen 
 met 20 liter oplossing. Dit herstelt de vochtbalans en vermindert het risico op 
 lebmaagdraaiing

Energy booster is een energiedrank toe te passen direct na het afkalven
• Geeft koeien een goede start van de lactatie
• Verbetert de voeropname
• Zorgt voor directe energie

Dry off bolus is een aanvullend mineraalvoeder voor droge koeien rijk aan 
sporenelementen
• Sporenelementen worden langzaam vrijgegeven over een periode van vier maanden
• Bevat hoge gehaltes selenium, kobalt en jodium
• Nodig voor zowel de hoogdrachtige koe als het ongeboren kalf

Ca-P bolus is een mineraal dieetvoeder voor melkkoeien ter vermindering van het 
risico op melkziekte
• Twee verschillende calciumbronnen: een snel beschikbaar calcium en een 
 langzamer beschikbaar calcium voor langdurige effecten
• Bevat calcium, fosfor en magnesium

Toediening
225 ml per toediening
1e toediening (225 ml) direct (10-15 
min) na afkalven. 2e toediening (225 ml) 
10-14 uur na afkalven. Koeien in slechte 
conditie: extra orale toediening (225 ml) 
24 uur voor en 24 uur na het afkalven.

Toediening
150 ml tweemaal daags, 5-7 dagen 
voor het afkalven
Na het afkalven 100-150 ml in 
3-6 weken (afhankelijk van de conditie)

Toediening
1e en 2e kalfs koeien: 500 g per 
toediening
3e en 4e kalfs koeien: 750 g per 
toediening
Meng het product in 20 liter lauw water 
en pomp het in de koe na het afkalven

Toediening
Los 0,5-1 kg in 15 liter lauw water 
op en geef meteen na het afkalven. 
Verstrek daarna nogmaals 15 liter lauw 
water om voldoende wateropname te 
verzekeren.

Toediening
1 bolus per koe bij droogzetten
Vrijstellingsperiode: 4 maanden

Toediening
2 bolussen na het afkalven.
2 bolussen 12 uur na het afkalven.
3e en 4e kalfs of oudere koeien 
(individueel beoordelen). 2 bolussen
24 uur voor en 24 uur na het afkalven

Magnesium bolus bevat een hoog magnesiumgehalte dat langzaam vrijkomt. 
Met name in het weideseizoen is er vaak een tekort aan magnesium door een 
overvloed aan kalium wat tot kopziekte kan leiden
• Vrijkomen magnesium gelijkmatig verdeeld over 21 dagen

Maintenance bolus geeft uw koeien sporenelementen vanaf twee maanden na 
afkalven en verder gedurende de lactatie
• Sporenelementen worden langzaam vrijgegeven
• Bevat jood, kobalt, koper, mangaan, zink en selenium

Toediening
1 bolus per koe, twee maanden na het 
afkalven
Vrijstellingsperiode: 6 maanden

Likstenen zijn een aanvulling op het standaard rantsoen van melkvee. Ze zijn 
eenvoudig te plaatsen aan het voerhek, bij waterbakken of in de weide
• Ondersteunt de algemene gezondheid
• Voor een optimale aanvulling op de dagelijkse zoutbehoefte

CalciMag infuus is de meest gebruikte therapie voor een koe met melkziekte. 
CalciMag corrigeert de opgetreden daling van de calciumconcentratie in het bloed
• Snel resultaat
• Magnesium ondersteunt de spierwerking

2016-10

Toediening
1 bolus per koe
Vrijstellingsperiode: 21 dagen
Niet toedienen aan dieren jonger dan 
6 maanden

Toediening
1 fl es direct bij tekenen van melkziekte. 
Indien nodig herhalen na 6-8 uur. 
Directe werking.
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