Megadracht is een supplement van vitamines en sporenelementen
om in te zetten gedurende de laatste twee maanden van de dracht.
Zijn unieke samenstelling, met organisch selenium en betacaroteen,
is gericht op een vlotter kalfproces én op een betere biestkwaliteit.
Omdat we elk jaar één gezond kalf willen!
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Elk jaar één gezond kalf
Per 1000 g
Megadracht
Na
4 %
Ca
4 %
P
4 %
Mg
6 %
I
30 mg
Co
50 mg
Cu (anorg)
2.550 mg
Mn (anorg)
2.500 mg
Mn-chelaat (organ)
250 mg
Zn (anorg)
5.000 mg
Zn-chelaat (org)
1.250 mg
Se (anorg)
20 mg
Se (organ)
20 mg
β-caroteen
2.500 mg
(pro vitamine A)
Vitamine A
900.000 IU
Vitamine D3
200.000 IU
Vitamine E
7.500 mg
Biotine
100 mg

• De samenstelling van Megadracht is gericht op een
vlot kalfproces en een vermindering van de mogelijke
problemen na kalven zoals baarmoederontstekingen.
Magnesium, vitamine E en diverse sporenelementen
zijn essentieel tijdens de periode rond kalven. Hierdoor
wordt de vitaliteit van het pasgeboren kalf verbeterd.
• Hoge gehaltes aan β-caroteen, vitamine E en selenium
zorgen voor een betere biestkwaliteit. De hoeveelheid
antistoffen in de biest en de absorptie van deze antistoffen door het pasgeboren kalf wordt bevorderd door
de combinatie van deze elementen.
• Het gebruik van organisch selenium zorgt voor een betere opneembaarheid van selenium in spieren en weefsels. Selenium is een essentieel sporenelement voor
vleesvee.
• β-caroteen is voor het kalf enkel opneembaar via de
biest. Door β-caroteen te supplementeren aan drachtige koeien zorgt u voor een betere kwaliteit van de
biest (de gele kleur). Kalveren met een hoge β-caroteen
bloedspiegel hebben minder kans op diarreeontwikkeling.
β-caroteen is ook het vruchtbaarheidsvitamine bij uitstek en helpt om de tussenkalftijd te beperken.

Megadracht:
te geven aan 100 g à 150 g per dier per dag
gedurende de laatste 2 maanden van de dracht.
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