Vit Droogstand
Omschrijving
Een optimale voorziening aan mineralen, spoorelementen en vitaminen is essentieel voor een gezonde en goed producerende
veestapel. Om goed in te springen op specifieke behoeften op uw bedrijf heeft Duynie een mineralenlijn onder de naam Vit. Dit
assortiment bestaat uit 8 producten, 6 voor melkvee en 2 voor rosékalveren en vleesvee. Indien ons standaard assortiment niet
voorziet in de juiste behoefte kan Duynie een klanteigen mengsel maken dat volledig op uw bedrijf is afgestemd.

Eigenschappen
Het calciumgehalte van het droogstandsrantsoen mag niet te hoog zijn aangezien bij een laag calciumgehalte de
calciumabsorptie verhoogd wordt. Door deze verhoogde calciumabsorptie begin lactatie neemt het risico op melkziekte af. Voor
de calciumregulatie in het bloed is magnesium van belang. Magnesium vormt geen reserves in het lichaam. Voldoende
dagelijkse magnesiumopname is daarom van belang om melkziekte te voorkomen. Zink is betrokken bij de werking van een
groot aantal enzymen. Hierdoor is zink betrokken bij het functioneren van verschillende weefsels waaronder het
voortplantingsorgaan, huid, haar, hoeven en het afweersysteem. Zink is onder andere nodig voor de vorming van keratine in het
slotgat van de speen waardoor het risico op uierontsteking afneemt. Vitamine E speelt een rol bij het neutraliseren van
radicalen. Deze vrije radicalen ontstaan bij normale stofwisselingsprocessen en infecties. Vrije radicalen maken lichaamseigen
cellen, waaronder afweercellen, kapot waardoor bijvoorbeeld het risico op ontstekingen groter wordt.
Stuur een mail naar info@duynie.nl om de productspecificatie op te vragen.

Voeradvies
Melkvee

Rosékalveren

14 wk

Jongvee

Droogstaand
150 g

Laag productief

Hoog productief

18 wk

24 wk

30 wk

36 wk

Feiten
Etikettering
Productvorm
Houdbaarheid
Opslag
Levering
GMO

Levering geschiedt volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Duynie B.V.
Duynie B.V. Alphen a/d Rijn - Nijmegen
T. 0172-460606 of 024-7440390
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voedermiddel, mineralen
droog
minimaal 3 maanden
koel en droog bewaren
in zak van 25 kg of big bag van 1000 kg
Download de non-GMO verklaring via mijnduynie.nl
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