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In de toekomst hopen wij ook de op maat gemaakte 
mineralen in ons assortiment op te nemen. U kunt 
hierbij denken aan melkvee- en droogstandsmineralen 
die u door het rantsoen kunt mengen. Deze zijn te 
verkrijgen in verschillende samenstellingen. 

In dit tabblad vindt u een deel van de voedingsmid-
delen, oftewel; de mineralen. Veel van deze producten 
zijn te verkrijgen in zowel zakken als bigbags. 

Het assortiment is opgedeeld in onderstaande groepen:
- Enkelvoudige mineralen (zout, magnesium, natrium-

carbonaat etc.)
- Samengestelde mineralen
- Toxinebinders
- Vitaminen en sporenelementen
- Gisten
- Bolussen
- Likstenen en emmers
- Klei

In het eerste tabblad van deze catalogus vindt u direct de grootste toevoegingen van ons assortiment; de 
mineralen en aanvullende diervoerders. Zoals u wellicht al weet is ons Franse moederbedrijf Winfarm opgedeeld 
in 4 bedrijven. Eén daarvan is Alphatech; de specialist in innovatieve oplossingen op het gebied van gezondheid, 
voeding en dierhygiëne. In de 4500m² grootte fabriek worden verschillende producten ontwikkeld. De focus ligt 
hierbij op voedingsmiddelen en hygiëneproducten. 

Mineralen en aanvullende diervoeders
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Mineralen en aanvullende diervoeders

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben over dit assortiment, neem 
dan gerust contact op met ons.  Dit kan telefonisch 
via 050 541 43 11 of per mail via info@btndehaas.
nl. Daarnaast is er ook veel informatie te vinden op 
www.btndehaas.nl. 
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Zout en mineralen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

K+S Zuiver zout | veevoederzout | 
40 x 25kg

art. nr. 110100001
Voor € 210,00

Met K+S zuiver zout kunt u eenvoudig in de 
natriumbehoefte van uw veestapel voorzien. Zuiver zout 
bestaat uit 99% natriumchloride en is een speciale 
veevoederzout die u eenvoudig toe kunt voegen aan het 
rantsoen. Het zorgt voor een smakelijk rantsoen en 
voorkomt een 
zouttekort bij het dier. 
U kunt een tekort o.a. 
herkennen aan het 
likken van muren, 
wanden en metalen of 
de aantrekking tot 
urine, mest en modder. 
Voeg 30 tot 90 gram per 
dier per dag toe als 
aanvulling op het 
rantsoen.

Vital Concept Natriumbicarbonaat 
| pensbuffer | 25kg

art. nr. 110100005
Voor € 13,75

Met bepaalde rijke rantsoenen, die snel verteerbaar zijn, 
kan pensverzuring optreden bij de koe. Daarnaast kan o.a. 
hittestress een grote rol spelen in het optreden van 
pensverzuring. Met natriumbicarbonaat in het rantsoen 
zorgt u voor een pensbuffer en daalt de kans op 
pensverzuring. Vital 
Concept 
Natriumbicarbonaat 
kan eenvoudig aan het 
rantsoen worden 
toegevoegd, door het 
met water op te lossen. 
Dit kunt u doen tijdens 
de warmere dagen, 
maar ook het gehele 
jaar door. De 
toevoeging zorgt voor 
evenwicht in de pens en 
kan daardoor 
pensverzuring 
voorkomen.

Salco Agro Zeezout | 
veevoederzout | fijn | 49 x 25kg

art. nr. 110102530
Voor € 288,12

Met Salco Agro zeezout kunt u eenvoudig in de 
natriumbehoefte van uw veestapel voorzien. Salco Agro 
zeezout bestaat uit 99,2% natriumchloride en is door een 
korrelgrootte van 1 tot 3 mm een fijn veevoederzout. U 
kunt het eenvoudig toevoegen aan het rantsoen. Het zorgt 
voor een smakelijk 
rantsoen en voorkomt 
een zouttekort bij het 
dier. U kunt een tekort 
o.a. herkennen aan het 
likken van muren, 
wanden en metalen of 
de aantrekking tot 
urine, mest en modder. 
Voeg 30 tot 90 gram per 
dier per dag toe als 
aanvulling op het 
rantsoen.

Terna Mag Magnesiumoxide | 
kopziekte | 25kg

art. nr. 110100002
Voor € 16,25

Magnesium is een belangrijke bouwsteen voor uw koe. 
Een tekort hieraan kan zorgen voor verschillende 
ongemakken en dit wilt u natuurlijk voorkomen. Met 
behulp van Terna Mag Magnesiumoxide kunt u de 
magnesiumtoevoer van uw veestapel regelen. Door 
preventief toedienen 
van magnesium zorgt u 
voor een goede 
penswerking, verlaagt u 
de kans op kopziekte en 
verlaagt u de kans op 
KAB, wat het risico op 
melkkoorts beperkt. 
Met Terna Mag bent u 
verzekerd van 50% 
magnesium. Biedt 30 
tot 50 gram Terna Mag 
per dier per dag aan.
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Mineralen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

ZéLitho | natuurlijk klei | verhoogd 
voereffiëntie | 25kg

ZeLitho van Vital Concept is een mengsel in poedervorm 
dat bestaat uit 100% natuurlijke grondstoffen. Deze 
grondstoffen dragen bij aan het verbeteren van de 
voerefficientie. Het voedingssupplement bevat 
kalkhoudende zeewier en klei. Daarnaast bevat de poeder 
o.a. calcium, magnesium 
en sporenelementen die 
makkelijk opneembaar zijn. 
Door de poeder aan het 
rantsoen toe te voegen 
voorkomt u pensverzuring 
en verbetert u de 
prestaties van uw vee, 
doordat ze het voer beter 
opnemen.

art. nr. 110100015
Voor € 12,22

ZéLitho Blauw | preventie & 
immuniteit| 25kg

art. nr. 110100022
Voor € 20,13

Met de mineraalvoeder ZeLitho Blauw stimuleert u de 
immuniteit van de dieren. De poeder heeft een hoog 
gehalte aan Lithothamne en is verrijkt met zeoliet. Het 
zorgt voor bevordering van de immuniteit en het verbetert 
de natuurlijke afweer. Daarnaast is het rijk aan calcium, 
magnesium en 
sporenelementen.  Het 
ingredient zeoliet bindt 
ammoniak en giftige 
stoffen aan zich vast. Al 
met al heeft u met 
ZeLitho Blauw een 
uitstekende 
mineraalvoeder met 
een zeer positieve 
werking op de 
gezondheid van uw 
dieren.

Zeoliet | natuurlijk klei | 
toxinebinder | 25kg

Het kan voorkomen dat uw vee te veel wordt blootgesteld 
aan ammoniak, gifstoffen of mycotoxinen. Dit laatste kan 
o.a. voorkomen in de gras- en maiskuilen. Deze giftige 
stoffen kunnen o.a. diarree problemen bij uw vee 
veroorzaken. Met Zeoliet heeft u een goede toxinebinder in 
handen. Zeoliet, ook wel 
bekend als clinoptiloliet, is 
een natuurlijke klei met 
een zeer hoog 
absorptievermogen. Door 
dit product aan uw 
rantsoen toe te voegen 
wordt de concentratie van 
ammoniak en andere 
gifstoffen in het 
spijsverteringskanaal 
verminderd.

art. nr. 110101022
Voor € 9,18

ZéLitho Groen | spijsvertering & 
herstel | 25kg

art. nr. 110100020
Voor € 20,13

Een gezonde veestapel is rendabel voor uw bedrijf. 
Daarom is het ook beter om ziektes te voorkomen in 
plaats van te genezen. Met de mineraalvoeder ZeLitho 
Groen stimuleert u de spijsvertering bij uw dieren. De 
poeder heeft een hoog gehalte aan Lithothamnium en is 
verrijkt met zeoliet. 
Daardoor is het rijk aan 
calcium, magnesium en 
sporenelementen en 
het ingredient zeoliet 
bindt ammoniak en 
giftige stoffen aan zich 
vast. Dankzij de 
plantenextracten die in 
de poeder verwerkt zijn 
wordt de spijsvertering 
bevordert.

art. nr. 110100017
1000 kg vanaf  € 452,00

art. nr. 110101023
1000 kg vanaf  € 333,00
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Mineralen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Argile Bentonietklei poeder | 
spijsvertering | 25kg

art. nr. 110101021
Voor € 7,63

Argile Bentonietklei is zowel te gebruiken bij koeien en 
kalveren als varkens. Ook kunt u Bentonietklei gebruiken 
bij het maken van uw afrastering.  Bij koeien zal het o.a. 
zorgen voor een betere spijsverteringsbalans, vastzetten 
van overtollig ammoniak en het verlichten van het 
immuunsysteem. Voor 
kalveren kunt u het 
inzetten om te zorgen 
voor n atuurlijk 
ontgiften en om een 
stabiel darmstelsel te 
bevorderen. Voor 
varkens kunt u het 
inzetten om het 
darmslijmvlies tegen 
maagzweren te 
beschermen. Naast het 
gebruik als diervoeder, 
kunt u het ook inzetten 
bij uw afrastering, voor 
een betere aarding.

Vital Concept Litho’perf kalkalgen 
mineraal | 25kg

art. nr. 110100018
Voor € 10,63

  Voork om en behan del    pensverzuring en ve rhoog  de 
productie met behulp van Lithoperf Lithothamnium  
mineraal. Lithoperf Lithothamnium is een speciale 
pensbuffer voor rundvee en levert calcium. Lithoperf  kan 
eenvoudig aan het rantsoen worden toegevoegd.  Het 
unieke aan deze 
mineraal is de zeer 
lange en directe 
werking en de 
natuurlijke afkomst van 
rood zeewier. Het bevat 
een hoog gehalte aan 
calcium en magnesium 
en wordt dankzij de 
samenstelling optimaal 
benut door het dier.   

Toxivit + toxine binder | 20kg

art. nr. 110002037
Voor € 30,00

Toxivit+ van Vital Concept is een toxine binder in 
poedervorm die u kunt gebruiken als mineraalvoeder voor 
koeien, schapen en varkens. Met behulp van Vital Concept 
Toxivit+ kunt u een groot aantal gifstoffen uit het rantsoen 
opvangen. Dankzij de samenstelling van bentoniet kan 
Toxivit+ een grote 
hoeveelheid toxinen 
aan zich binden. Tevens 
wordt de atmosfeer in 
de stal verbetert door 
het binden van 
ammoniak. De 
toevoeging van 
plantenextracten met 
leverzuiverende 
eigenschappen zorgt 
voor een goede herstart 
van de voeropname.

Litho’perf Lithothaminium 
mineraal | calcium | 1000kg

art. nr. 110100019
Voor € 410,00

1000 kg grootverpak king Lithoperf Lithothamnium 
mineraal, hiermee kunt u pensverzuring voorkomen en 
behandelen en de productie   v er hogen!  Deze mineraal is 
een speciale pensbuffer voor rundvee en levert calcium. 
Lithoperf Lithothamnium kan eenvoudig aan het rantsoen 
worden toegevoegd . 
Het unieke aan deze 
mineraal is de zeer 
lange en directe 
werking en de 
natuurlijke afkomst van 
rood zeewier. Het bevat 
een hoog gehalte aan 
calcium en magnesium 
en wordt dankzij de 
samenstelling optimaal 
benut door het dier.      

art. nr. 110100019
 vanaf  € 390,00
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Mineralen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Calciumcarbonaat | 25kg

art. nr. 110100012
Voor € 3,65

Wilt u zorgen dat de stofwisseling bij uw dieren goed 
werkt? Dan kunt u calciumcarbonaat toevoegen aan het 
rantsoen van uw koeien, geiten of schapen. Vital Concept 
calciumcarbonaat is zo samengesteld dat de poeder 
gegarandeerd 38% calcium bevat. Naast een goede 
werking van de 
stofwisseling zorgt de 
poeder ook voor een 
goede 
groeiontwikkeling. Wist 
u dat u 
calciumcarbonaat ook 
kunt gebruiken voor uw 
gazon? Het helpt om de 
pH waarde te herstellen 
en de zuurgraad te 
verminderen. Zo 
voorkomt u mos.

Vital Concept Levural | levende 
gisten | 25kg

art. nr. 112102520
Voor € 66,25

Vital Concept Levural is een aanvullend diervoeder voor 
koeien.  Levural bevat levende gisten van het type 
saccharomyces cerevisiae en is op basis van neutrale 
lithothamnium en tarwegries. Door het supplement toe te 
voegen aan het rantsoen (onder optimale 
omstandigheden) wordt 
de vertering van 
vezelige bestanddelen 
in de pens verbeterd. 
Uiteindelijk zorgt dit 
voor meer voeropname 
en een betere vertering 
van het voer.

Vital Concept Vita Mg 30 korrels | 
magnesium | 25kg

art. nr. 110001040
Voor € 19,75

Vital Concept Vita Mg 30 is een voedingssupplement die u 
in kunt zetten bij het weiden in het voorjaar.  Vita Mg 30 is 
rijk aan magnesium en zorgt voor het binden van vloeibaar 
stikstof. Dankzij het gebruik van Vita 30 Mg wordt 
embryonale sterfte als gevolg van overtollig oplosbaar 
stikstof voorkomen. 
Daarnaast regelt het 
supplement de 
onevenwichtigheden 
van mineralen en 
sporenelementen in 
jong gras. Daarom is 
het zeer geschikt om te 
gebruiken in het 
voorjaar.

Deos Omegavit | lijnzaad | 25kg

art. nr. 1300190
Voor € 25,62

Deos Omegavit is een aanvullend diervoeder op basis van 
lijnzaad en is rijk aan omega 3. Deos Omegavit levert 160 
gram omega 3 vetzuren per kilo en is tevens een 
hoogwaardige eiwitbron. Door de gepatenteerde 
extrusietechnologie van lijnzaad wordt de verteerbaarheid 
van vetzuren en 
eiwitten verbeterd. 
Door Deos Omegavit 
aan het rantsoen toe te 
voegen wordt het 
energietekort bij koeien 
na het afkalven 
vermindert en de 
algemene gezondheid 
verhoogd. Zeer geschikt 
om te verwerken in een 
rantsoen op basis van 
kuilvoer, omdat deze 
geen omega 3 bevat.
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Mineralen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Rumina Ferm | versneller 
verteringsproces | 25kg

art. nr. 114000027
Voor € 71,00

Rumina Ferm is een mineraalvoeder voor koeien en wordt 
gebruikt als versneller voor het verteringsproces.  Rumina 
Ferm bevat fermenten die de afbraak van vezels en 
zetmeel bevorderen. Daarnaast zorgt het voor een 
verhoging van de melkproductie en wordt de mest beter 
verteerd . Rumina Ferm 
is ook te gebruiken bij 
melkgeiten en -schapen. 
Het product is getest op 
boerderijen. Tijdens 
deze proeven is 
gebleken dat door 
toevoeging van de 
mineraalvoeder, de 
melkproductie met 
ongeveer 1 liter is geste 
gen.

Vital Concept Rumina Méthio 
ingekapseld DL- methionine |25kg

art. nr. 114000028
Voor € 158,00

Wist u dat een koe ongeveer 50 gram van het aminozuur 
methionine per dag nodig heeft? Met behulp van Vital 
Concept Rumina Methios kunt u het tekort aan het 
aminozuur methionine aanvullen.                Door het 
ingekapselde aminozuur toe te voegen aan het rantsoen, 
wordt de transport van 
vet uit de lever 
beÃ¯nvloed. De 
leverwerking wordt 
verbeterd wat weer 
resulteert in een kortere 
negatieve energiebalans 
bij uw koeien. De 
toevoeging zorgt voor 
een geleidelijke afgifte 
en is geschikt voor 
herkauwers    .

Vital Concept Rumina Fresh | 
stimulans na hittestress |25kg

art. nr. 114000029
Voor € 39,30

Heeft uw koe last van hittestress? Met Vital Concept 
Rumina Fresh heeft u een uitstekende diervoeder die dient 
als stimulans na hittestress. U kunt Rumina Fresh 
gebruiken bij de behandeling tegen hittestress of bij het 
herstel na hittestress. Dankzij deze diervoeder zal de koe 
een goede voeropname 
behouden. Het product 
bevat onder andere 
zout, sporenelementen 
en vitamines. Zeer 
geschikt om te 
gebruiken in de warme 
zomermaanden.

Vital Concept Rumina Méthio-Lys 
aanvulling aminozuren | 25kg

art. nr. 113000060
Voor € 142,00

Heeft uw koe een tekort aan aminozuren? Aminozuren 
dragen bij in de gezondheid van uw koppel, de 
energiebalans en de uiteindelijke melkgift en gehaltes. Met 
behulp van Vital Concept Rumina Methios-Lys kunt u het 
tekort aan de aminozuren methionine en lysine aanvullen. 
Een koe heeft ongeveer 
140 tot 150 gram lysine 
per dag nodig en 
ongeveer 50 gram 
methionine. Met 
Rumina Methios-Lys 
zorgt u voor een 
aanvulling van beide 
aminozuren. Dit zal 
uiteindelijk resulteren in 
een hogere melkgift en 
hogere gehaltes.
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Mineralen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vital Concept Pedifood | 
versterking klauwen | 25kg

art. nr. 112001041
Voor € 112,00

Vital Concept Pedifood is een mineraalvoeder die u kunt 
gebruiken voor het versterken van de klauwen. Dankzij het 
gebruik van sporenelementen, vitamines en aminozuren 
worden klauwen en huid ondersteund en versterkt. U kunt 
het product als kuur gebruiken bij uw koppel, maar ook 
voor een langere 
periode, zoals de 
winter. Door Pedifood 
een periode te 
gebruiken, beperkt u 
het risico op infectie en 
wordt de kans op 
kreupelheid verkleind. 
Geef melkkoeien 50g/
dier/dag gedurende de 
winterperiode.

Vital Concept Biotinal | 
ondersteunt hardheid klauw | 

25kg

art. nr. 112102510
Voor € 57,50

Vital Concept Biotinal is een mineraal in poedervorm en is 
zeer rijk aan de vitamine Biotine.  Biotine, ook wel bekend 
als vitamine H of B8, is essentieel voor de gezondheid van 
de klauwen. Van nature is dit aanwezig in de koe, maar bij 
bijvoorbeeld hoogproductieve koeien kan hier een tekort 
aan zijn. Door dit tekort 
aan te vullen zal het een 
positief effect hebben 
op de hardheid en de 
kwaliteit van de 
klauwen.

Vital Concept Previ ‘Vit | 
stimulering immuunsysteem | 

15kg

art. nr. 112004050
Voor € 59,28

Met Vital Concept Previ’Vit heeft u een uitstekende 
mineraalvoeder die de natuurlijke afweer van uw koeien 
versterkt.  Previ’Vit bevat verschillende soorten 
plantenextracten die een positief effect hebben op de 
gezondheid van uw vee. Dankzij het gebruik van oregano 
en zoethout heeft de 
mineraalvoeder een 
antibacteriele werking. 
De toevoeging van 
vlierbes bevordert de 
spijsvertering en werkt 
ontstekingsremmend. 
Tenslotte werkt luzerne 
remineraliserend en 
luzerne is bovendien 
een goede antioxidant.

Vital Concept Vel’zen Mineraal | 
droge koeien | 25kg

art. nr. 112001019
Voor € 45,25

Vital Concept Vel’zen is een mineraal die uw droogstaande 
koeien onder alle omstandigheden de juiste voorbereiding 
geeft voor de volgende lactatie. Vel’zen mineraal levert alle 
componenten die bijdragen aan de balans van een goed 
voorbereidingsrantsoen, zoals fosfor en niet te veel 
calcium. Daarnaast 
bevat het 
sporenelementen en 
vitamines voor een 
uitstekende placenta-
overdracht. De 
mineralen zijn verpakt 
in de vorm van een 
korrel, zodat u het 
product ook eenvoudig  
individueel kunt geven.
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Mineralen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Koper

Koper zorgt voor het sterker maken van de botten (belangrijk voor de 
ontwikkeling van het skelet bij jongvee) en een goede vruchtbaarheid en 
weerstand van het vee. Als vee onvoldoende koper binnenkrijgen, geeft dit 
meer kans op embryonale sterfte en de vorming van cysten. De pigment-
vorming is van koper afhankelijk, een bruinverkleurde vacht bij pinken of 
een ‘koperbril’ bij oudere koeien zijn symptomen van een kopertekort.

De Farmsense Copavit koperdrench werkt zeer kosteneffectief en is 
eenvoudig toe te dienen met bijvoorbeeld een drench. 

Vital Concept VITA AD3E NF 
korrels | 5kg

De ondersteuner tijdens 
rantsoenovergang en 
reproductieproces! Met deze 
wateroplosbare korrels kunt u op een 
eenvoudige manier vitamine A, D3 en 
E toedienen.
art. nr. 112001037

Voor € 27,95

Farmsense Copavit koper 
drench | rund&schaap | 1 

liter
Farmsense Copavit koper drench is te 
gebruiken bij een koper tekort en is  
geschikt voor runderen en schapen 
om koper tekorten aan te vullen.

art. nr. 1105511

Voor € 40,17

HSW Drench-matic tank tbv 
drenchspuit | 2,5 liter

Grotere hoeveelheden vloeistof geven 
aan schapen, geiten of koeien? 
Gebruik deze HSW Drench-matic tank. 
De tank past perfect bij de HSW 
drench spuit die zelf vullend  werkt.

art. nr. 110438

Voor € 22,72

Vital Concept Sporavit 
poeder | weerstand boost | 

5kg
Vital Concept Sporavit is een mineraal 
in poedervorm dat bijdraagt aan het 
verbeteren van de natuurlijke 
weerstand. Dit mineraal is geschikt 
voor kalveren, lammetjes en jonge 
geitjes.
art. nr. 110241013

Voor € 40,00

Cobalt Drench Maxi Gro | 
tekort kobalt, selenium | 1 

liter
Voor het aanvullen van selenium en 
kobalt tekorten en het voorkomen 
van problemen zoals gewichtsverlies  
bij r underen en schapen.
art. nr. 110554
Voor € 48,32

Vital Concept VITA AD3E 
Oligo NF korrels | 10kg

Een goede ondersteuner tijdens 
groeifase en het begin van 
reproductie. Met de wateroplosbare 
korrels kunt u koeien en jongvee, 
naast de vitamines A, D3 en E, ook 
voorzien in sporenelementen.
art. nr. 112101033

Voor € 85,20

HSW Drench spuit | 23ml | 
aluminium | traploos 

instelbaar
De HSW drenchspuit 23 ml is het 
ideale hulpmiddel voor het toedienen 
van drenchvloeistoffen bij uw vee. De 
drenchspuit is een zelfvullende spuit 
van sterke kwaliteit.

art. nr. 111420

Voor € 69,05
art. nr. 110556
3 liter vanaf  € 79,48
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Likstenen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vital Concept Sel 
Pur Liksteen | 

zoutblok | 12kg

art. nr. 111000001

Voor € 4,22

12 kg liksteen van puur 
zout: de ideale basis 
mineralenvoeder in de 
stal. De liksteen werkt 
uitstekend ter bevordering 
van de groei en lactatie 
van uw dieren en is ge-
schikt voor runderen, 
schapen en geiten.

Vital Concept Sel 
Pur Liksteen | 

zoutblok | 25kg

art. nr. 111000005

Voor € 8,00

25 kg liksteen van puur 
zout: de ideale basis 
mineralenvoeder in de 
stal. De liksteen werkt 
uitstekend ter bevordering 
van de groei en lactatie 
van uw dieren en is ge-
schikt voor runderen, 
schapen en geiten.

Vital Concept 
Liksteen | zoutblok 

ongeraffineerd | 
10kg

art. nr. 111001011

Voor € 3,50

10 kg ongeraffineerde 
zoutblok, handig in ge-
bruik en de ideale basis 
mineralenvoeder in de 
stal. Het is een uitstekend 
en goedkoop alternatief 
voor het aanvullen van 
natrium bij runderen, 
schapen en geiten.

Vital Concept 
Liksteen | zoutblok 

ongeraffineerd | 
25kg

art. nr. 111000010

Voor € 7,75

25 kg ongeraffineerde 
zoutblok, handig in ge-
bruik en de ideale basis 
mineralenvoeder in de 
stal. Het is een uitstekend 
en goedkoop alternatief 
voor het aanvullen van 
natrium bij runderen, 
schapen en geiten.

Een koe kan naar behoefte mineralen opnemen via 
een liksteen. Likstenen bestaan veelal voor een groot 
gedeelte uit zout. Daarnaast bestaat het uit mineralen 
en sporenelementen. Een liksteen kan gemakkelijk 
verstrekt worden in een liksteenhouder. Daarnaast kan 
deze ook op de voergang neergelegd worden. De kans 
bestaat dan wel dat de liksteen teveel verschuift en de 
koeien er niet meer bij kunnen. 

Bij BTN de Haas zijn er verschillende merken likstenen 
te verkrijgen. Vital Concept is hier één van. Onder-
staande likstenen zijn in twee varianten te verkrijgen; 
op basis van ongeraffineerd zout en puur zout. 
Ongeraffineerd zout is zout dat is gewonnen uit steen-
groeven en wordt ook wel steenzout genoemd. De Sel 
Pur zoutblokken bestaan uit puur zout. Ze zijn verkrijg-
baar in verschillende gewichten. 

Likstenen
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Likstenen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Rumevite Energieblok | liksteen | 
Rund/Schaap | 22,5kg

art. nr. 1402171
Voor € 36,07

De Rumevite Energieblok geeft uw koeien en schapen 
extra ondersteuning, ter aanvulling van het rantsoen. De 
energie- /mineralenblok bevat een hoog gehalte energie 
en eiwit en is geschikt voor runderen en schapen bij 
beweiding of voeder met weinig energie en eiwitten. De 
blok bevat hoogwaardig 
eiwit dat een mengsel 
van natuurlijk en 
ureumproteÃ¯ne bevat. 
Verder is de energieblok 
verrijkt met mineralen, 
vitaminen en 
sporenelementen, 
waaronder beschermd 
zink. De Rumevite 
energieblok is zeer 
geschikt om te 
gebruiken tijdens de 
lammerperiode.

Topro Lick T20 liksteen | 
mineraalvoeder rund | 10kg

art. nr. 1402181
Voor € 6,35

De Topro liksteen T20 geeft uw rundvee extra 
ondersteuning en een goede aanvulling op het standaard 
rantsoen en weidegras. De liksteen, ook wel zoutblok, is de 
ideale basis mineraalvoeder in de stal of in de wei. De 
liksteen bestaat uit mineraal zout en sporenelementen. De 
liksteen bevat de 
sporenelementen zink, 
jodium, mangaan, 
kobalt en selenium. Met 
de gehaltes van de 
liksteen heeft een dier 
aan 50 gram per dag 
voldoende. Zorg wel 
voor voldoende en vers 
drinkwater.

Rumevite Liksteenhouder | 
Container | tbv Rumevite blok

art. nr. 1402172
Voor € 53,20

De Rumevite liksteenhouder, ook wel container genoemd, 
is geschikt voor de Rumevite Energieblok. De rode 
container is gemaakt van kunststof en de energieblok kunt 
u zeer eenvoudig in de container plaatsen. Met deze 
container kunt u de Rumevite Energieblok op elke 
gewenste plek 
bevestigen, bijvoorbeeld 
ook in hoeken. 
Daarnaast biedt de 
container ook 
bescherming van de 
energieblok en 
voorkomt het 
verspilling, waardoor de 
energieblok langer mee 
gaat.

Farm-O-San Mineralenemmer 
koeien | 20kg

art. nr. 140230
Voor € 27,82 
Koop 6 vanaf € 26,54

Mineralen gebrek? Geef uw koeien en jongvee net dat 
beetje extra met de Rundvee Mineralen emmer. De 
mineralen emmers van Farm- O- San bieden uw koeien en 
jongvee de juiste vitaminen, mineralen en 
sporenelementen in een juiste verhouding. Zo zijn 
vitamine E en selenium 
goed voor de 
vruchtbaarheid, koper 
zorgt voor een goede 
groei van het jongvee en 
zink draagt bij aan 
gezonde, harde klauwen 
en een gezonde vacht. 
Met 1 mineraalemmer 
voorziet u 5 dieren 
minstens 3 weken lang 
van voldoende 
mineralen en 
sporenelementen.
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Likstenen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Farm-O-San 
Mineralenemmer droge 

koeien | 20kg
Voor extra ondersteuning van 
weerstand en gezondheid tijdens de 
droogstand periode van uw koeien. 
Voorkomt problemen rondom 
afkalven, melkziekte en aan de 
nageboorte staan.
art. nr. 140232

Voor € 32,70

Liksteenhouder | tbv 
liksteen 10/12kg draaibaar | 

kunststof
De groene liksteenhouder is gemaakt 
van polypropyleen en is voorzien van 
een houten staaf, waardoor de 
likstenen draaibaar zijn. Geschikt voor 
likstenen van 10 en 12 kg.

art. nr. 142133001

Voor € 32,12

Vital Concept Superblok 
Oligo+ Liksteen | jongvee | 

10kg
Vital Concept Superblok Oligo+ 
liksteen, het ideale zoutblok voor uw 
jongvee en/of geiten. De liksteen 
bevat zout en sporenelementen, zoals 
zink, mangaan en koper.

art. nr. 111000002

Voor € 8,20

Vital Concept Liksteen | 
calcium & fosfor | 10kg

Deze Vital Concept liksteen is rijk 
gevuld met de mineralen fosfor en 
calcium. U kunt de liksteen aan koeien 
en geiten aanbieden wanneer zij hier 
behoefte aan hebben.

art. nr. 111000003

Voor € 11,94

Vital Concept 
Mineralenemmer D-S | 

weidegang | 10kg
Vital Concept mineralenemmer D-S is 
de ideale toevoeging tijdens de 
weidegang. Deze mineralenemmer 
zorgt voor een juist beheer van de 
darmflora tijdens de 
beweidingsperiode.
art. nr. 110052538

Voor € 37,65

Liksteenhouder | tbv 
liksteen 10/12kg | kunststof

Deze  liksteenhouder is gemaakt van 
kunststof en is grijs van kleur. Dankzij 
de afmeting van 22x20.5x20.5cm is de 
houder geschikt voor likstenen van 10 
kg en 12 kg.

art. nr. 142003247

Voor € 2,50

Agrivet Liksteen | zoutblok | 
rund | 10kg

De Agrivet liksteen is een 
basisliksteen geschikt voor koe en geit  
en bevat  alle benod ig de essentiele 
mineralen. Bevat 95% zout en is 
ideaal voor stal en weiden.

art. nr. 140215 voor € 7,22
Koop 60 vanaf € 5,90
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Mineralen emmers
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc Grass | 20kg

Geschikt om te gebruiken voor- en na 
het weiden van uw koeien. Dankzij de 
samenstelling wordt het risico op 
kopziekte beperkt en zorgt het voor 
de juiste aanvulling van magnesium 
en vitamines.
art. nr. 119002612

Voor € 22,00

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc Dry | 20kg

Max Bloc Dry is de ideale 
mineralenemmer om te gebruiken 
tijdens de droogstand. Dankzij het 
hoge gehalte aan vitamines en 
sporenelementen is het de ideale 
aanvulling.
art. nr. 119006471

Voor € 35,00

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc Flush | 20kg

Max Bloc Flusch is de ideale likemmer 
ter ondersteuning bij de voortplanting 
en bronst van uw koeien of geiten. De 
hydroxy- en chelaatvormen maken 
een optimale benutting van de 
mineralen mogelijk.
art. nr. 119006186

Voor € 39,00

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc MS | 20kg

Voorkom tekorten met deze zeer 
complete likemmer voor runderen en 
geiten. Geschikt voor elk type 
rantsoen.

art. nr. 119003206

Voor € 21,00

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc Va Beef | 20kg

Max Bloc Va Beef is een speciaal 
samengestelde mineralenemmer 
voor zoogkoeien. Dankzij het hoge 
gehalte aan o.a. jodium, kobalt en 
selenium is dit een goede aanvulling 
voor uw zoogkoeien.
art. nr. 119004156

Voor € 29,40

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc Ail | 20kg

Max Bloc Ail zorgt naast het 
aanbieden van mineralen en 
sporenelementen ook voor het op 
afstand houden van insecten en 
vliegen. De emmer bevat namelijk 
knoflook dat rijk is aan allicine.
art. nr. 119004158

Voor € 32,20

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc Organic | 20kg

Max Bloc Organic is een speciale 
likemmer die u kunt gebruiken ter 
aanvulling bij biologisch vee. De 
mineralenemmer bevat o.a. 
druivenextracten en minerale kracht 
van planten.
art. nr. 119004106

Voor € 47,00

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc MB | 20kg

Vital Max Bloc MB is geschikt om te 
gebruiken voor de biologische 
veeteelt. De likemmer is een zeer 
complete mineraalvoeder en bevat 
o.a. druivenextracten. Dit helpt de 
antioxidantwerking.
art. nr. 119005148

Voor € 27,00

Vital Mineralenemmer Max 
Bloc Junior | 20kg

Max Bloc Junior is een mineraalvoeder 
voor opgroeiende dieren. Dankzij de 
specifieke samenstelling draagt deze 
mineralen emmer bij aan een goede 
groei en ontwikkeling van jonge 
dieren.
art. nr. 119006207

Voor € 31,00
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Vitaminen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Alfasan Vitamine E seleen 
inj | 50ml

Vitamine E en Selenium injectie, ter 
preventie en behandeling van 
vitaminetekorten bij uw kalf, lam, big 
of varken.

art. nr. 1103934

Voor € 7,77

Agrivet Multivit oraal | extra 
vitaminen | 1 liter

Ter preventie en behandeling van 
tekortkomingen van vitaminen bij uw 
vee. Eenvoudig oraal toe te dienen!

art. nr. 1103932

Voor € 16,00

Alfasan Alfafer + vit B12 inj | 
100ml

IJzer en vitamine B12 injectie, ter 
preventie en behandeling van 
tekortkomingen bij uw big, drachtige 
zeug, kalf of lam.

art. nr. 1103935

Voor € 12,39

Vitaminen zijn belangrijk voor onder andere groei, weerstand, 
vruchtbaarheid en bijvoorbeeld uiergezondheid. Wanneer een 
koe zich niet fit voelt, kan het zinvol zijn in zulke gevallen extra 
vitamines bij te spuiten. Agrivet Multivit bestaat uit veel verschil-
lende soorten vitaminen. Terwijl Alfasan Vitamine E seleen juist 
heel specifiek gebruikt kan worden bij een tekort aan deze twee. 
Vitamine E en selenium spelen een belangrijke rol bij uiergezond-
heid en de weerstand. Een tekort aan mineralen en vitaminen 
kan vastgesteld worden in het bloed.

Gebruik een revolverspuit of wegwerpspuiten en naalden voor 
het toedienen. 
Let op; bewaar deze middelen in de koelkast.

Vitaminen

Alfasan Vitamine 
B-complex+ | 100ml | 

NL120404
Deze injectievloeistof bestaat uit alle 
acht soorten vitamine B. Door 
toediening krijgt het dier meer 
energie.

art. nr. 110391

Voor € 9,72
Koop 12 vanaf € 9,09

Agrivet Multivit inj | extra 
vitaminen | 100ml

Injectie met B-complex, ter preventie 
en behandeling van tekortkomingen 
van vitaminetekorten bij uw vee.

art. nr. 1103931

Voor € 6,88
Koop 12 vanaf € 6,49

Alfasan Vitamine AD3E inj | 
100ml

Vitamine A, D3 en E injectie, ter 
preventie en behandeling van 
vitaminetekorten, met name bij jonge 
en/of drachtige dieren.

art. nr. 1103933

Voor € 9,99
Koop 12 vanaf € 9,27
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Slepende melkziekte: Verschijnselen, oorzaak en 
behandeling 

Slepende melkziekte is een ziekte die zowel bij 
koeien als schapen aan het begin van de lactatie kan 
voorkomen. Naast slepende melkziekte bestaat er 
ook melkziekte. Hoewel de namen op elkaar lijken, zit 
er wel een duidelijk verschil tussen deze ziektes. Bij 
slepende melkziekte treedt er een energietekort op 
en bij melkziekte is er sprake van een calciumtekort.

Wanneer is er sprake van slepende 
melkziekte bij een koe?
Slepende melkziekte, ook wel ketose genoemd, ontstaat 
na het afkalven. Door de toenemende melkproductie 
stijgt ook de koe haar energiebehoefte. Wanneer dit 
gepaard gaat met een te lage energieopname ontstaat 
er een negatieve energiebalans. Dit energietekort is dus 
de oorzaak van ketose.

Gevolgen van het energietekort bij 
slepende melkziekte
Het energietekort dat optreedt bij de koe na het 
afkalven, vult de koe aan door het eigen lichaamsvet 
af te breken. Tijdens dit proces worden zogenaamde 
ketonen gevormd, ook wel afvalstoffen genoemd. Door 
het energietekort is de koe zelf niet in staat om deze 
ketonen af te breken. De hoge concentratie ketonen 
in het bloed veroorzaken verschillende klachten bij de 
koe. Daarnaast kan het ook leiden tot leververvetting. 

De verschijnselen van slepende melkzieke
Klinische slepende melkziekte kunt u herkennen aan: 
een zichtbaar zieke koe, slechte tot geen voeropname, 
een daling in de melkgift, stijve mest en sloomheid. 
Daarnaast heeft de melk en adem een acetongeur. 

Subklinische slepende melkziekte is lastiger te 
herkennen en kan zich uiteindelijk ontwikkelen tot klini-
sche slepende melkziekte. Koeien met subklinische 
slepende melkziekte hebben een verminderde melkpro-
ductie en voelen zich niet optimaal. Dit kan tevens 
leiden tot andere aandoeningen zoals vruchtbaarheids-
problemen of bijvoorbeeld een lebmaagverdraaiing. 

Om erachter te komen of een koe daadwerkelijk last 
heeft van ketose kunnen de ketonen worden gemeten 
in het bloed of in de melk. Voor deze laatste methode 
hebben we Ketose teststrips in het assortiment. 

Risicofactoren slepende melkziekte 
aan het begin van de lactatie
• Hittestress
• Na melkziekte
• Baarmoederontsteking
• Klauwproblemen
• Uierontsteking
• Te ruime BCS in de droogstand

Behandeling slepende melkziekte 
Een koe met slepende melkziekte moet snel behandeld 
worden. Het energietekort, ook wel glucosetekort, kan in 
ernstige gevallen met behulp van een infuus aangevuld 
worden. Naast een infuus kan de koe op verschillende 
manieren voorzien worden van extra energie. Denk 
hierbij aan propyleenglycol of bijvoorbeeld een energie-
bolus. Propyleenglycol is eenvoudig toe te dienen via 
de bek met een drenchspuit. Propyleenglycol geeft 
energie, verbetert de energieopname, ondersteunt de 
leverfunctie en verhoogt de weerstand. Dit geldt ook 
voor een energiebolus, deze wordt ingegeven met een 
bolusschieter. 

Preventie van slepende melkziekte
Het rantsoen is in meerdere fases van groot belang bij 
de koe. Zo is het belangrijk voor nieuwmelkte koeien 
dat zij onbeperkt toegang hebben tot ruwvoer met 
een hoge kwaliteit. Ook moet het krachtvoer goed 
afgestemd worden op de productie. Daarnaast is het 
rantsoen in de droogstand van groot belang. Zo moeten 
koeien in de droogstand een goed uitgebalanceerd 
rantsoen krijgen, waarbij de koeien niet (te veel) in 
conditie toenemen. 

Advies over slepende melkziekte bij BTN 
de Haas
Wilt u graag advies over de producten of de beste 
behandelmethode, dan bent u altijd welkom bij BTN de 
Haas! Onze specialisten van Land & Vee staan voor u 
klaar om uw vragen te beantwoorden en een advies te 
geven die bij uw eigen situatie past.



21MINERALEN EN AANVU        LLENDE DIERVOERDERS

Slepende melkziekte
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Farm-O-San Gluconomic | 
slepende melkziektedrank | 

20kg
Bevat glycerol en propyleenglycol om 
de negatieve energiebalans te helpen 
herstellen. In kleinverpakking van 
20 kg.

art. nr. 1103454

Voor € 70,32

Health Mate BHB Milk 
Ketonen teststrips | 25 stuks

Met deze teststrips kunt u eenvoudig 
ketonen meten in de melk. Binnen 1 
minuut heeft u het resultaat.

art. nr. 121201501

Voor € 48,97

Farm-O-San Gluconomic | 
slepende melkziektedrank | 

200kg
Bevat glycerol en propyleenglycol om 
de negatieve energiebalans te helpen 
herstellen. Inhoud: 200 kg.

art. nr. 1103458

Voor € 598,05

Farm-O-San Gluconomic | 
slepende melkziektedrank | 

1000kg
1000 liter vat Gluconomic, o.a. 
geschikt voor automatische dosering 
in de voermengwagen!

art. nr. 1103459

Voor € 2.901,75

Farm-O-San Pro-Keto | 
slepende melkziektedrank | 

200 liter
200 liter Pro-Keto, een smakelijk en 
compleet mengsel op basis van 
propyleenglycol.

art. nr. 110342

Voor € 776,13

Het grootste verschil tussen deze twee soorten glucogene energie is 
de energiedichtheid en de smakelijkheid. 
Propyleenglycol heeft de hoogste energiedichtheid (27,8 MJ/kg), maar 
is minder smakelijk voor de koe. Glycerol heeft 65% van de energie-
dichtheid van propyleenglycol en is erg smakelijk.

Wat is het verschil tussen 
 propyleenglycol en glycerol?

Farm-O-San Pro-Keto | 
slepende melkziektedrank | 

20 liter
Kleinverpakking Pro-Keto van 20 liter, 
een smakelijk en compleet mengsel 
op basis van propyleenglycol.

art. nr. 110341

Voor € 93,94
Koop 3 vanaf € 87,23

Farm-O-San Pro-Keto | 
slepende melkziektedrank | 

1000 kg
1000 kg vat Pro-Keto, o.a. geschikt 
voor automatische dosering in de 
voermengwagen!

art. nr. 1103413

Voor € 4.315,76
Koop 2 vanaf € 4.138,40
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Slepende melkziekte
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vital Concept 
Propyglyc | 
slepende 

melkziekte/ketose | 
20L

art. nr. 112011062

Voor € 84,29

Kleinverpakking Propyglyc 
van 20 liter, een aanvul-
lend dieetvoeder om uw 
koeien te ondersteunen 
na het afkalven en de 
penswerking te stimule-
ren. Individueel aan te 
bieden of aan de gehele 
veestapel.

Vital Concept 
Propyglyc | 
slepende 

melkziekte/ketose | 
60L

art. nr. 112011061

Voor € 251,81

60 liter vat Propyglyc, een 
aanvullend dieetvoeder 
om uw koeien te onder-
steunen na het afkalven 
en de penswerking te 
stimuleren. Individueel 
aan te bieden of aan de 
gehele veestapel.

Vital Concept 
Propyglyc | 
slepende 

melkziekte/ketose | 
220L

art. nr. 112011063

Voor € 908,24

Grootverpakking Pro-
pyglyc van 220 liter, een 
aanvullend dieetvoeder 
om uw koeien te onder-
steunen na het afkalven 
en de penswerking te 
stimuleren. Individueel 
aan te bieden of aan de 
gehele veestapel.

Vital Concept 
Propyglyc | 
slepende 

melkziekte/ketose | 
1000L

art. nr. 112011064

Voor € 3.921,78

1000 liter vat, o.a. geschikt 
voor automatische dose-
ring in de voermengwa-
gen! Propyglyc is een 
aanvullend dieetvoeder 
om uw koeien te onder-
steunen na het afkalven 
en de penswerking te 
stimuleren.

Opties om propyleen te verstrekken
Middelen tegen slepende melkziekte kunnen op verschil-
lende manieren verstrekt worden. Met een drench gun 
kan het in de bek gegeven worden. Dit wordt vaak bij 
individuele gevallen gedaan. Indien u van plan bent 
het standaard te verstrekken zijn er mogelijkheden om 
dit bij te mengen in het voer via de voerwagen. Een 
andere mogelijkheid is om het als 3e krachtvoersoort te 
verstrekken in de krachtvoerbox. Op deze manier kan er 
heel specifiek aan een bepaalde groep dieren propyleen 
verstrekt worden. Bijvoorbeeld 10 dagen voor afkalven 
en 24 dagen nadien. 

Vragen? Stel ze gerust aan onze specialisten via  
050 541 4311 of via info@btndehaas.nl. 
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Drenchen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Waarom drenchen?
Na afkalven kan het voorkomen dat de lebmaag draait, 
omdat er in de koe veel ruimte vrij is gekomen door 
het geboren kalf. Het is daarom van belang dat de koe 
een goed gevulde pens heeft tijdens/na het afkalven, 
zodat de lebmaag minder ruimte heeft om te draaien. 
Door een koe een grote hoeveelheid water te drenchen, 
wordt de pens volgepompt. 

Bij een koe die zich niet fit voelt kan de voeropname 
verslechteren, waardoor de gezondheid van de koe 
verder achteruit gaat. Om ervoor te zorgen dat de 
koe weer gaat vreten kan drenchen helpen. Doordat 
de pens wordt volgepompt met water komt deze op 
spanning te staan. Hierdoor wordt de penswand geprik-
keld waardoor de pensbewegingen op gang komen en  
de pens sneller zal legen. Dit leidt uiteindelijk tot een 
‘hongergevoel’ wat de koe zal aanzetten tot vreten. 

Naast dat de voeropname gestimuleerd wordt, helpt 
het ook om gifstoffen sneller af te voeren in het geval 
van E-coli.  

Drenchpoeders
Het advies is om bij het drenchen circa 20-40 liter 
lauwwarm water te gebruiken. Om de koe extra te 
ondersteunen zijn er verschillende drenchpoeders die 
toegevoegd kunnen worden aan het water. Denk hierbij 

aan speciale poeders die geschikt zijn voor na het 
afkalven of bijvoorbeeld bij een verstoorde penswer-
king. Daarnaast bestaan er ook standaard poeders, 
die voorzien zijn van mineralen, zodat het vocht ook 
daadwerkelijk wordt opgenomen door de cellen. Vital-
fort van Denkavit is hiervan een goed voorbeeld. 

Hoe?
Het drenchen van een koe komt precies en vergt de 
nodige concentratie. Bij het verkeerd inbrengen van 
de sonde kan er water in de luchtpijp terecht komen, 
met alle gevolgen van dien. Om te controleren of de 
sonde goed zit, kunt u voelen of u twee buizen voelt; 
de luchtpijp en de slokdarm. Daarnaast kunt u aan de 
slang ruiken of u een zure pensgeur ruikt. Naast ruiken 
en voelen, kunt u het ook horen; nadat u in de slang 
geblazen heeft, moet u een borrelend geluid horen 
afkomstig van de pens. 

Twijfelt u? Raadpleeg dan altijd uw veearts. 

Drenchpompen
We hebben verschillende drenchpompen in het assorti-
ment van merken als Selekt, Drench It en Suevia. Ieder 
kent zijn eigen voordelen, zo bevat de ene een groot 
vloeistofvat en is elektrisch aangedreven en wordt de 
ander zonder voorraadvat geleverd.

Steeds meer melkveehouders drenchen wel eens een koe. Wanneer u eenmaal een drenchpomp heeft aange-
schaft is het een goedkope manier om koeien extra te ondersteunen in geval van ziekte. Dit kan bijvoorbeeld 
preventief na afkalven worden gedaan of bij een uierontsteking als E-coli. 

Drenchen, waarom?
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Selekt Drench pomp tbv drenchen 
koe | los

art. nr. 130416567
Voor € 190,00

Wilt u een losse drench pomp kopen? Voor het drenchen 
van uw koe, kunt u verschillende soorten pompen, 
mondstukken en slangen gebruiken. Deze losse drench 
pomp van Selekt is een handige handpomp. De pomp is 
licht van gewicht, heeft een robuust model en een 
vriendelijk 
gebruiksgemak. Met 
behulp van deze 
drenchpomp kunt u 
maar liefst 20 liter 
binnen 2 minuten 
toedienen. De pomp 
wordt zonder slang 
geleverd, deze kunt u los 
mee bestellen.

Suevia Drenchpomp tbv drenchen 
koe | compleet

art. nr. 1114000
Voor € 265,01

Wilt u een koe drenchen? Gebruik deze professionele 
Suevia drenchpomp! Met behulp van deze professionele 
Suevia drenchpomp kunt u eenvoudig en alleen een koe 
de benodigde liters water en eventuele toevoeging geven 
voor een extra boost. De kan is draagbaar en heeft een 
inhoud van 20 liter. De 
pomp en deksel zijn 
afneembaar en 
voorzien van een 
doorzichtige en 
flexibele slang van 350 
cm. Daarnaast zit er nog 
een RVS buis voor in de 
mond, voorzien van een 
bekklem om goed vast 
te kunnen zetten. De 
pomp is zelf zuigend en 
zorgt voor 400 ml 
dosering per slag.

Selekt Losse slang met mondstuk | 
tbv drenchpomp

art. nr. 130416568
Voor € 300,00

Om uw koe eenvoudig en veilig te kunnen drenchen, kunt 
u gebruik maken van speciale drenchpompen en 
toebehoren. Maakt u gebruik van de Selekt drench pomp? 
Deze set van Selekt bestaat uit een losse slang met 
mondstuk, gemaakt van kunststof. U kunt deze set samen 
gebruiken met de 
drenchpomp, welke niet 
bijgeleverd is. Naast de 
slang en mondstuk, 
bevat de set ook een 
neusklem, karabijnhaak 
en 
vergrendelingssysteem 
bij. Op deze manier kunt 
u veilig werken en zorgt 
het  voor het juiste 
resultaat.

Suevia Drenchpomp tbv drenchen 
koe | borstmodel | compleet

art. nr. 1114001
Voor € 281,95

Suevia borstmodel drenchpomp, om nog sneller te 
kunnen drenchen! De pomp kunt u om uw nek hangen en 
hierdoor kunt u direct twee emmers water meenemen. 
Ook het drenchen van de koe is erg eenvoudig door de 
zelf aanzuigende handpomp. De pomp heeft een dosering 
van 400 ml per slag. Het 
ene eind stopt u in de 
bek van de koe, het 
andere eind in de 
emmer water. Deze kan 
hierna direct weer 
worden overgehangen 
naar de volgende 
emmer. Hierdoor kunt 
u snel veel liters water 
in de koe laten lopen. 
De sonde slang is 350 
centimeter lang.
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Drench It Drenchpomp | elektrisch 
& verrijdbaar | 60 liter

art. nr. 1114091
Voor € 498,96

Met behulp van Drench It, een elektrische, 
gebruiksvriendelijke en efficiente mobiele drench, kunt u 
snel en zonder fysiek zware inspanning vocht en 
nutrienten toedienen in de pens van de koe. De Drench it 
is uitgerust op een stevig onderstel met robuuste wielen. 
De can heeft een 
inhoud van 60 liter. 
Door de handige trolley 
kunt u de Drench it 
gemakkelijk verplaatsen 
en is de drenchpomp 
inzetbaar op het hele 
erf! De drenchpomp 
wordt geleverd inclusief 
Drench It, stroomkabel, 
RVS mondstuk met 
neusklem en een 
afneembare slang.

Vital Concept Drenchavit NF | 
afkalf drenchpoeder | 10x1kg

art. nr. 112001039
Voor € 79,81

Met Vital Concept Drenchavit NF kunt u de koe helpen om 
het juiste aantal liter vocht op te laten nemen. Drencha Vit 
NF is een afkalf drenchpoeder, die de juiste combinatie 
van vocht en voedingsstoffen aan uw koe geeft. De poeder 
zorgt ook voor vermindering van het risico op melkziekte, 
dankzij de 
samenstelling met o.a. 
monopropyleenglycol, 
electrolyten, vitaminen 
en sporenelementen. 
Verdun een zakje van 1 
kg Drenchavit in 20L 
lauw water van 25°C. 
Meng goed en dien het 
product toe met behulp 
van een drenchpomp.

Denkacare Vitalfort | vochtbalans/
elektrolyt | 20kg

art. nr. 1102018
Voor € 84,37 
Koop 2 vanaf € 78,07

Denkacare Vitalfort bevordert de vochtopname vanuit de 
darmen bij kalveren en lammeren. De elektrolyten zorgen 
voor een goede vocht- en zuur-basebalans en de tekorten 
worden aangevuld. Het dier krijgt snelle energie door de 
toegevoegde en gemakkelijk te verteren koolhydraten. Een 
mooie bijkomstigheid 
van Vitalfort is dat de 
krachtvoeropname ook 
wordt verbeterd. 
Daarnaast gaat Vitalfort 
bloedverzuring tegen en 
kan het ook worden 
ingezet als koedrank.

Topro Koedrank Recover | 
optimale opstart | 5kg

art. nr. 1103491
Voor € 30,68 
Koop 5 vanaf € 28,68

De Topro Koedrank Recover vermindert het risico op 
melkziekte en ondersteunt bij het herstel van melkziekte. 
De optimale opstart van Topro zorgt ervoor dat de koe zich 
fitter zal voelen na het afkalven en een hogere 
ruwvoeropname zal hebben. Daarnaast is het goed voor 
de koe om veel te 
drinken na het afkalven, 
zo blijft de lebmaag op 
zijn plaats. U kunt het 
product gemakkelijk 
toedienen door 1 kg 
Topro Koedrank 
Recover op te lossen in 
20 liter lauwwarm water  
(± 38°C).
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Agrivet Powerstart koedrank | 
energie na kalven | 10kg

art. nr. 1103437
Voor € 47,60

Powerstart koedrank is een smakelijke, goed opneembare 
energiedrank voor koeien na het afkalven. De drank vult 
vocht- en mineralenverlies snel aan, hierdoor blijft het dier 
eten. Het product zorgt door de snel beschikbare energie 
voor een goede bloedsuikerspiegel en helpt daardoor 
ketose te voorkomen. 
Verder helpt de 
koedrank de pensflora 
te stabiliseren, 
waardoor een goede 
vertering en maximale 
droge stof opname 
wordt bevorderd. 
Hierdoor wordt 
pensverzuring 
voorkomen, waardoor 
de voerefficientie 
toeneemt.

Vital Concept Lactaboost 
Koedrank | na afkalven | 200ml

art. nr. 137085772
Voor € 5,47

Met Lactaboost kunt u de koe een handje helpen na het 
afkalven. Het is een vloeibare aanvullende diervoeding en 
helpt om de lactatie goed te starten. U kunt de koedrank 
eenvoudig aan het drinkwater van uw afgekalfde koe 
toevoegen. Dankzij de koedrank zal het water smakelijker 
worden, waardoor zij 
voldoende water 
opneemt. En het bevat 
ook nog eens 
voedingsstoffen, 
sporenelementen en 
vitamines ter 
ondersteuning. Voeg na 
het afkalven Lactaboost 
toe aan 20 liter schoon, 
lauw water.  Bied dit de 
koe aan.

Farm-O-San Koedrank Reviva | 
optimale opstart | 15kg

art. nr. 110348
Voor € 77,49 
Koop 3 vanaf € 71,96

Reviva Koedrank van Farm-O-San is een energiedrank 
geschikt voor pas afgekalfde koeien. Door Reviva aan de 
koe te geven, herstelt ze sneller, is ze actiever en neemt ze 
weer sneller ruwvoer op. Het is een smakelijke drank 
voorzien van energie, mineralen, elektrolyten en vitamines. 
Daarnaast draagt het bij 
aan een snelle start van 
de lactatie en 
ondersteunt het de 
weerstand. Getest en 
bewezen smakelijk: 94% 
van de pas afgekalfde 
koeien drinkt het zonder 
aarzeling. Reviva moet 
in warm water worden 
opgelost.

Topro Rumen Drench 
ondersteunen pens-/leverfunctie 

10x500gr

art. nr. 1103465
Voor € 80,96 
Koop 5 vanaf € 75,90

Topro Rumen Drench is een aanvullend dieetvoeder voor 
melkkoeien en kunt u gebruiken om de pens- en 
leverfunctie te ondersteunen en het risico op uitdrogen te 
verminderen. Meng de inhoud van 1 zakje van 500 gram in 
20 liter lauwwarm water (±38° Celsius), roer totdat het 
product volledig is 
opgelost. Breng de 
oplossing met behulp 
van een geschikte 
drench- of penspomp in 
de pens.  U kunt indien 
nodig de behandeling 
24 uur later herhalen.
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art. nr. 112101023
5 liter vanaf  € 19,25

art. nr. 112101008
5 liter vanaf  € 32,35

Agrivet Anti melkziekte 
stoot Vitamine D3 | 12x10ml

Handige en eenmalige injectie om 
melkziekte te voorkomen bij drachtige 
koeien.

art. nr. 110463

Voor € 45,53

Farm-O-San Calcivit-B | 
melkziekte | 5 liter

Voor het activeren van de 
calciumstofwisseling en het 
stimuleren van de eetlust.

art. nr. 110327

Voor € 40,28

Vital Concept Calvita NF | 
melkziektedrank | 500ml

Zeer rijk en goed opneembare 
melkziektedrank, de drank bestaat uit  
drinkbaar zee-calcium.

art. nr. 112101022

Voor € 3,80

Agrivet Calcium Magnesium 
drank | 5 liter

Drank die melk- en/of kopziekte 
voorkomt en kan bestrijden. 
Verkrijgbaar in handige 
grootverpakking van 5 liter!

art. nr. 1103435

Voor € 31,90

Vital Concept Calvita 3P | 
melkziektedrank met fosfor 

|500ml
Zeer complete melkziektedrank, de 
drank bestaat uit fosfor, 
monopropyleen, calcium en niacine.

art. nr. 112101007

Voor € 5,23

Melkziekte kan op vele manieren behandeld worden; met een 
infuus, een bolus of bijvoorbeeld een drank. Een infuus wordt vaak 
gegeven als een koe niet meer in de benen kan komen. Een drank 
of bolus werkt preventief of ter ondersteuning op een behande-
ling met een infuus. Het assortiment bestaat uit dranken die op 
calcium gericht zijn en dranken waaraan ook fosfor toegevoegd is. 
Zo kan een eventueel fosfortekort ook worden aangevuld. Dit kan 
handig zijn omdat melkziekteverschijnselen ook verward kunnen 
worden met verschijnselen van een koe met een fosfortekort. 

Melkziekte

Agrivet Calcium Magnesium 
drank | 500ml

Calcium Magnesium drank om melk- 
en/of kopziekte te voorkomen en te 
bestrijden.

art. nr. 1103434

Voor € 4,90
Koop 6 vanaf € 4,61

Chevita Phosphor Bovisal | 
melkziekte | 500ml

Smakelijke gel die als aanvulling op 
een melkziekte infuus in de bek kan 
worden ingegeven.

art. nr. 1103511

Voor € 16,97
Koop 12 vanaf € 15,83



28 MINERALEN EN AANVU        LLENDE DIERVOERDERS

Melkziekte
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Calcitat-50 250 ml.

art. nr. 110458
Voor € 21,14

Gebruik Calcitat-50 om het calcium- en magnesiumtekort 
bij uw koe aan te vullen! Calcitat-50 bestaat uit de 
volgende werkzame stoffen: calciumhydroxide, 
calciumgluconaat-monohydraat, calciumborogluconaat en 
magnesiumchloride-hexahydraat. U dient eenmalig 100-
150 ml Calcitat-50 per 
500 kg lichaamsgewicht 
via een infuus  toe b ij 
de koe. In speciale 
gevallen is een tweede 
behandeling vereist. U 
hoeft geen rekening te 
houden met 
wachttijden.

Kela Melkziekte infuus | Calcimag 
| 450ml | 12 stuks

art. nr. 110460
Voor € 60,34 
Koop 2 vanaf € 56,31

Met het Calcium Magnesium infuus van Kela voorkomt en 
bestrijdt u melk- en kopziekte! Dit infuus, een steriele 
oplossing, vult de tekorten bij het dier  direct aan. Zo gaat 
het dier zich snel beter voelen en zal ze uiteindelijk zelf 
weer in de benen komen. De Calcium Magnesium flacon 
moet intraveneus (in de 
bloedbaan) toegediend 
worden. Een toediening 
van 450 ml per dier is 
voldoende. Eventueel 
kan dit worden herhaald 
na 6 tot 8 uur. U hoeft 
geen rekening te 
houden met 
wachttijden.

Topro Melkziekte infuus Calcimag 
injectie | 450ml | 12 stuks

art. nr. 110459
Voor € 61,00 
Koop 2 vanaf € 58,18

Gebruik het Topro Calcium Magnesium infuus om melk- 
en/of kopziekte te voorkomen en te bestrijden! Het infuus 
heeft een hoog gehalte aan werkzame bestanddelen, 
waaronder calciumgluconaat, magnesiumchloride en 
boorzuur. De Topro Calcium Magnesium injectie bevat een 
hoog gehalte 
calciumgluconaat in 
vergelijking met de 
goedkopere melkziekte 
infusen en heeft 
hierdoor een goede 
prijs-
kwaliteitverhouding. De 
werking is hierdoor 
bijna 2x zo goed en snel. 
Uw koe zal zichtbaar 
sneller opknappen en 
herstellen. Er is geen 
wachttijd.

Gluca magnesium infuus 500 ml. 
reg.nr.3567

art. nr. 110457
Voor € 16,31 
Koop 12 vanaf € 15,15

Vertoont uw koe verschijnselen van melk- of kopziekte en 
heeft uw koe snel extra energie nodig? Wacht dan niet te 
lang en dien een Gluca-magnesium 500 ml infuus toe! Dit 
calcium magnesium infuus bevat een hoog aandeel 
energie in de vorm van glucose(monohydraat). Uw koe zal 
daardoor in zeer korte 
tijd zichtbaar 
opknappen. Verder 
bevat een flacon 
calciumgluconaat, 
magnesiumchloride en 
boorzuur. Een 
eenmalige behandeling 
is vaak voldoende. Er 
hoeft geen rekening te 
worden gehouden met 
wachttijden.


