
Green

Betere benutting van 
voedingseiwitten

EXCLUSIEF
geformuleerd met

NIEUW



DRIE PENSSTIMULERENDE EFFECTEN

De innovatieve ondersteuning  
van uw voedingssupplementen 
●  Ontworpen door het CMI Wereldwijd 

Innovatiecentrum van de groep Roullier

●  Een uitzonderlijke en exclusieve  
Timac AGRO technologie

●   De booster voor nutritionele prestaties

●   Een complex van hoogwaardige natuurlijke grondstoffen
●   Drie organische fracties met een hoge voedingswaarde
●   Een prebiotische bron die de werking van probiotische bacteriën bevordert.

BETERE VERTERING  
VAN HET VOER
●	 	+ 10 procent verteerbaarheid 

van de drogestof

●	 	+ 10 procent verteerbaarheid 

van de vezels

●	  - 44% ammoniakstikstof in de pens
 Beschermde lever, ondersteund de 

immuniteit en vruchtbaarheid

Bron CMI - Studies uitgevoerd in een kunstmatige pens

●	 	- 37% uitstoot van methaan  

Besparing van metabolische energie 

●	 	+ 7% propionzuur in de pens,  

grondstof voor de metabolische energie  

en de synthese van eiwitten.

DOELTREFFENDERE GISTINGEN

BETERE EIWITEFFICÏENTIE

N

•   GEFABRICEERD 
IN FRANKRIJK

•  GEGARANDEERD 
ZONDER GGO



Betere benutting van voedingseiwitten

-  Plantenextracten en mineralen
- Vermindering van de ammoniakproductie
- Benutting van eiwitten
- Verminderd het risico op embryonale sterfte

FIX’N

Problematiek

●  Problemen door rantsoen wisseling  
● Stress bij het begin van de weidegang
● Risico op parasitaire infecties

Beheersing van het
overschot aan oplosbaar
stikstof en vermindering
van NH3 in de pens

Toediening van Mg
en à van het risico
op neuromusculaire
aandoeningen

Beperking van het
risico op intestinale
parasieten
(platwormen, strongyliden …)

Vermindering van de 
stress door de verandering 
van rantsoen

Betere stikstof- 
benutting en 
leverbescherming

Versterkt
gezondheid en
immuniteit

Green



- Zenuwstelsel (kalmerend effect)

-  Synergie met Na en Ca voor de 
opneembaarheid van magnesium

-  Complex van plantenextracten
-  Remt de ontwikkeling van inwendige  

parasieten
- Versterkt de algehele weerstand

MAGNE-
SIUM

Voordelen

●  Reguleert de verteerbaarheid van vers gras
● Verminderd het risico op inwendige parasieten
● Lagere belasting van de lever

V-PHYT
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SAMENSTELLING
Analytische bestanddelen % Sporenelementen (mg/kg)

Fosfor 3 Koper 100
Calcium 8 Mangaan 1 120
Magnesium 10 Zink 1 300
Natrium 8 Jodium 100
Zwavel 0 Kobalt 40

Selenium 10

FORMULERING
● Mix 3.0
● V-Phyt (Plantextracten)
● Fix’N-complex
● Antioxidanten (Zn, Cu, Se)
● Minerale zouten

PRESENTATIE
Pensstimulerende likemmer van 24 kg

GEBRUIKSAANWIJZING
Verdeling : vrij te geven
Behoeften indicatie runderen : 1 Qualix voor 2 koeien gedurende 3 maand
Behoeften indicatie geiten/schapen : 1 Qualix voor 15 dieren gedurende 3 maand
Gebruiksperiode : 
- Dieren in productie
-  Rantsoenen rijk aan onbestendig eiwit (bij het begin van de weidegang, bij de hergroei in de herfst, ...)

DOELGROEPEN

Autorisatie: FR.35.288.115

Green



De oplossing om de prestaties 
van uw veestapel een 
forse impuls te geven

Timac Agro Nederland BV
Postbus 4365 - 3006 AJ Rotterdam
T: 010 204 55 53 - www.timac-agro.nl

100% innoverend 
O% melasse


