
Melkveemineralen Extra is een compleet mineraal- en 
vitaminesupplement om in te zetten gedurende de ganse lactatie 
van melkkoeien. Deze Melkveemineralen Extra zijn vooral 
aangewezen in een rantsoen waar b.v. sojaschroot in plaats 
van een krachtvoeder wordt gebruikt om eiwit te corrigeren. 

Door het gebruik van β-caroteen in deze Melkveemineralen Extra 
bereikt u een betere vruchtbaarheid van uw melkkoeien.
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Uw rendement is onze opdracht.
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• Niacine en choline hebben een leverbeschermende 
functie.

• Biotine waarborgt een goede klauwgezondheid door 
een betere hoornvorming van de hoef. Biotine is daar-
enboven een belangrijke cofactor van leverenzymen 
die het glucosemetabolisme regelen. Hierdoor heeft 
biotine een positief effect op de melkproductie.

• β-caroteen zorgt voor een betere kwaliteit van de fol-
likels waardoor de vruchtbaarheid verbetert. 

 In de praktijk stellen we ook een veel duidelijker 
bronstexpressie vast door β-caroteen, wat leidt tot 
minder inseminaties en dus kortere tussenkalftijd.

• De hoge gehaltes aan Selenium (deels organisch) en 
vitamine E ondersteunen de immuniteit waardoor de 
kans op mastitis en baarmoederontsteking afneemt.

specificatie per kg premix

Calcium 13,7 %
Fosfor 7 % 
Magnesium 7 %
Natrium 4 %
Koper 1.500 mg
Mangaan 3.600 mg
Kobalt 50 mg
Zink 4.000 mg
Jodium 100 mg
Selenium 15 mg
Selenium (organisch) 15 mg
Vitamine A 900.000 IU
Vitamine D3  200.000 IU
Vitamine E 2.500 mg
Vitamine PP (niacine) 200 mg
Biotine 100 mg
Choline 2.174 mg
β-caroteen 250 mg

Technische Fiche

Melkveemineralen Extra

Bij onze huidige hoogproductieve koeien worden de behoeftes aan sporenelementen, mineralen 
en vitamines onvoldoende gedekt door het aanbod van deze nutriënten uit het ruwvoeder. 

Voeders Seurynck verrijkt daarom al zijn krachtvoeders met mineralen, sporenelementen en vitami-
nes om het basisrantsoen op dat vlak aan te vullen.

Afhankelijk van de situatie op uw bedrijf (productieniveau van de koeien, de mineralenaanbreng 
van het basisrantsoen en specifieke bedrijfsomstandigheden) zijn deze Melkveemineralen Extra 
aangewezen. 

Dosering

Te geven aan 150 g per dier per dag aan melkgevende koeien gedurende 

de ganse lactatie.  

Uw rendement is onze opdracht.
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