VEEHOUDER EN DIER
VERDIENEN MEER!

agritopmix
agritopmix
cow-dry-kern

agritopmix
yeast

Hogere voeropname

Gezonder vee

Agri Topmix bevat organische mineralen
en chelaten die zorgen voor een hogere
opname.

Agri Topmix ontlast de lever en zorgt
voor gezonder en vitaler vee. Het vee is
langer inzetbaar met minder problemen.

agritopmix
booster

Hogere en betere melkopbrengst

Lagere kosten

Agri Topmix zorgt voor een verhoogde
melkopbrengst van betere kwaliteit door
de extra aanvulling van B-vitaminen.

Agri Topmix zorgt door deze meeropbrengst voor lagere kosten.

agribloc

Rundveemineraal met anorganische en organische mineralen, aangevuld met vitamine A, D3 en extra B en E. Met gistcultuur, metabolieten, MOS en β-Glucanen. Voor goede penswerking, beschermt de
darmwand. Voor alle diergroepen met lichte gezondheidsproblemen.
Rundveemineraal met anorganische en organische mineralen, aangevuld met vitamine A, D3 en extra B en E. Met gistcultuur, extra MOS en
β-Glucanen en nucleotiden. Voor een goede penswerking, extra bescherming, herstel van de darmwand en snellere voedingsstoffenoverdracht. Voor alle diergroepen met ernstige gezondheidsproblemen.
Likemmer met anorganische en organische mineralen. Met een verhoogde hoeveelheid magnesium voor een goede spier- en zenuwwerking. Geschikt voor jongvee, vleesvee, melkvee in droogstand of als
basis voor het hele koppel.

agritopbloc
yeast

VERZEKERD VAN KWALITEIT:

Rundveemineraal met anorganische en organische mineralen,
aangevuld met vitamine A, D3 en extra B en E. Te gebruiken bij
melkvee; melkvee in droogstand; jongvee, vleesvee, melkvee in
droogstand of als basis voor het hele koppel.

Likemmer met anorganische en organische mineralen, aangevuld
met vitamine A, D3, en extra B en E. Met gistcultuur, metabolieten,
MOS en β-Glucanen. Voor goede penswerking, beschermt de darmwand. Met verhoogde hoeveelheid magnesium voor goede spier- en
zenuwwerking. Voor jongvee, vleesvee, melkvee in droogstand of als
basis voor het hele koppel.

VITAMINEN &
MINERALEN

Agri Topmix is ook verkrijgbaar als biologische variant. Meer ontdekken over alle eigenschappen en voordelen? Ga naar www.agrinutrition.nl of informeer bij uw regioadviseur.

Agri Nutrition BV
Hanzestraat 3
7006 RH Doetinchem
Tel. 0314 39 90 90
info@agrinutrition.nl
www.agrinutrition.nl

supplements for life

DE NOODZAKELIJKE
AANVULLING VAN
VITAMINEN & MINERALEN
Iedere rundveehouder wil een gezonde veestapel met een hoge weerstand. Door
lagere bemestingsnormen bevat het gras steeds minder vitaminen en mineralen.
Daardoor is aanvulling in het rantsoen noodzakelijk.
Er zijn meerdere soorten rundveemineralen, voor verschillende diergroepen, die naar
diverse behoeften ingezet kunnen worden. De samenstelling bepaalt de mate van kwaliteit van het rundveemineraal.

RUNDVEEMINERAAL
Mineralen

Macromineralen

Calcium, Fosfor,
Magnesium,
Natrium,
Zwavel, Chloor

Vitaminen

Overig

Drager

Spoorelementen
(anorganisch/organisch)

IJzer, Koper,
Zink, Jodium,
Cobalt,
Mangaan,
Selenium

Vitamine A, B
(Foliumzuur,
Thiamine,
Niacine, Choline,
Biotine), D3 en E

HOGERE WEERSTAND MAAKT ALLES BETER
Agri Topmix bevat niet alleen organische en anorganische mineralen, maar zit
ook boordevol B-vitaminen. Deze vitaminen en mineralen zorgen ervoor dat uw
veestapel een hogere weestand opbouwt en uiteindelijk beter presteert.

Betere benutting met Agri Topmix
De unieke samenstelling van Agri Topmix
bestaat uit organische mineralen en chelaten. Deze hebben een betere diffusie door
de darmwand, waardoor ze sneller en
beter opgenomen worden door het dier.
Organisch selenium draagt bij aan een
verhoogde vruchtbaarheid en zorgt voor
vitaal vee. De kleimineralen Clinoptiloliet
en Bentoniet binden mycotoxinen, gifstoffen geproduceerd door schimmels. Het
resultaat: hogere weerstand!

ontlast de pens en werkt ontvettend op de
lever. Thiamine draagt bij aan een verbeterd energieniveau en niacine houdt de
pensfermentatie in balans. Foliumzuur en
vitamine E dragen bij aan een verhoogde vruchtbaarheid. Het resultaat: betere
prestaties!

agritopmix
Weerstand:
Zink, Koper, Mangaan, Selenium, Vitamine A
en E, Clinoptiloliet, Bentoniet

Vruchtbaarheid:
Calcium, Magnesium, Cobalt, Mangaan, Zink,
Selenium, Vitamine A en E, Foliumzuur, Biotine

Vertering:
Calcium, Koper, Fosfor,
Jood, Cobalt, Niacine,
Choline, Clinoptiloliet

Extra aanvulling van vitaminen B en E

Gist,
Kruiden,
Aroma,
Kleimineralen

WIJ ONTWIKKELDEN AGRI TOPMIX
Agri Topmix is een rundveemineraal van zeer hoge kwaliteit, rijk aan
essentiële vitaminen en mineralen. Agri Topmix zorgt, door het gebruik van
organische mineralen en chelaten, voor een hogere opname.

agritopmix

Krijt,
Tarwegries

Agri Topmix bevat naast de vitaminen A en
D3 als extra aanvulling een grote hoeveelheid vitaminen B en E. Een gezonde pens
produceert zelf B-vitaminen. Maar als er
problemen zijn zoals pensverzuring of hittestress, is de aanmaak gering. Daarom is
het van belang om extra B-vitaminen aan
te vullen. De B-vitaminen in Agri Topmix
zijn samengesteld om elkaar te versterken. Biotine richt zich bijvoorbeeld op de
klauwen en op de melkproductie. Choline

Energie:
Thiamine, Biotine

Klauwproblemen:
Zink, Koper, Biotine

Melkproductie:
Calcium, Koper,
Selenium, Vitamine A,
D3 en E

