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Betere benutting van 
voedingsvezels

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 voedingsvezels

-  Complex van essentiële oliën met digestieve werking
- Stimuleert de flora met digestieve werking
- Ondersteuning van de pH-graad in de pens door de speekselafscheiding
- Verbetert de verteerbaarheid van de vezels

EOMIX+

Problematiek

●  Bij vezelrijke voeders:
 - gebrek aan eiwitten
 - beperkte opnamecapaciteit
 - slechte smaakelijkheid
●  Verminderde verteerbaarheid van de vezels (zomerse weide, hooi ...)
●  Parasitaire druk op het weiland

Remming 
van de
pathogene
flora

Stimule-
ring van de
speeksel- 
afscheiding

Verlenging van de werking van 
ontwormingsbehandelingen

Beperking van het  
risico op parasieten

Versterkt gezondheid  
en immuniteit

+18% afbraak van  
cellulose met EOMIX+

Activering
van de
gunstige 
flora

Stimulering van de pens
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Betere benutting van voedingsvezels

- Ondersteuning van de immuniteit  
en vruchtbaarheid

- Ondersteuning van de productie

- Complex van plantenextracten
- Remt de ontwikkeling van parasieten
- Versterkt en verlengt de werking van 

antiparasitaire behandelingen

  OLIGO-
ELEMENTEN

Voordelen

●  Benutting van vezelrijke rantsoenen
● Ondersteuning van de pensfuncties
● Betere voerefficiëntie
● Weerstand tegen intestinaal parasitisme
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EOMIX+

Bron: R&D Roullier, Projet EUREKA 17 14 197-00, 1997
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SAMENSTELLING
Analytische bestanddelen % Sporenelementen (mg/kg)

Fosfor 4,5 Koper 500
Calcium 13,5 Mangaan 1 240
Magnesium 4 Zink 2 000
Natrium 7 Jodium 100
Zwavel 1 Kobalt 40

Selenium 10

FORMULERING
● Mix 3.0 (complex verkregen door gisting / distillatie)
● V-Phyt (extracten van plantenpoeders)
● EOMIX (complex van essentiële oliën)
● 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 : 1 Qualix voor 15 dieren gedurende 3 maand
Gebruiksperiode : 
Ter aanvulling:
- Van de zomerse weide
- Van droge rantsoenen

DOELGROEPEN

Autorisatie: FR.35.288.115
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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


