
Assortiment mineralen
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UNIVIT
Mineralen en vitaminen spelen een belangrijke rol in de balans tussen productie, vruchtbaarheid en gezondheid. 
De Univit-mineralenmengsels zijn compleet en uitgebalanceerd voor diverse toepassingen: de behoefte aan 
mineralen, spoorelementen en vitaminen van het dier worden in één keer gedekt. Doordat deze mineralenmengsels 
zijn uitgevoerd in granulaat (kleine korreltjes) stuiven ze nauwelijks. Het resultaat: gemakkelijk werken en gezonde 
dieren met een hoge levensproductie.
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Kleur mineralenmengsel

Artnr. zakgoed 15032 15036 15150 15033 15039 15061 15040 15151 15035 15034 15058 15527

Artnr. big bag 15045 15044 15050 15047 15062 15048 15043 15049 15059

Artnr. emmer 16245 16246

Toepassing

Standaard +++ +++ +++ +       
Standaard met extra P  +++         
Rantsoenefficiëntie   +++  + + +    
Ondersteuning hoog- 
productieve koeien    +++       

Pensgezondheid   +  +++ +++ + ++    
Hittestress     +++ +++  ++    
Algehele weerstand    ++  ++ +++    
Klauwgezondheid    +  +++     
Uiergezondheid    +   +++    
Vruchtbaarheid    +    +++   
Preventie melkziekte  
en zuchtvorming         + + +++

Jongvee +++ +++         
BEX • • • • • • • • • • •

All round Gezondheid Droogstand

*  RumiBuffer is een aanvullende buffer die kan worden verstrekt naast een standaard Univit-mineralenmengsel, zodat het makkelijk (tijdelijk) inzetbaar is, 
 het is dus geen compleet mineralenmengsel
** Univit KAB en Univit Transitie indien géén Transitievoeders worden gevoerd; Univit KAB alleen in de close-upperiode

Natuurlijke antioxidanten • • • • • • •

Buffer-complex • • •

Levende gisten • • • •

Org. spoorelementen • • • • • •

B-vitaminecomplex • •

Choline • •

Biotine • •

ß-caroteen • •

Extra toevoegingen

NIEUW    Natuurlijke antioxidanten geven extra ondersteuning aan de weerstand van het dier.

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager, specialist, dealer of met onze klantenservice.

Klantenservice ForFarmers 
klantenservice.rundvee@forfarmers.eu • T 0800 7863 833

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmers.nl


