natuurlijk innovatief

Cashew Nut Shell Liquid
(CNSL) is een vloeistof
die uit de cashewnoot
wordt gewonnen en
bewerkt door middel van
een uniek proces.
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CNSL verbetert de propionzuur
productie met meer dan 25%.

(Watanabe et. al. 2010, J. Dairy Science,
Ferreira et al. 2016, Animal Feed Science and
Technology)

VERKRIJGBAAR VIA UW
DIERENARTS

Een hoger propionzuurgehalte in de
pens zorgt voor een betere
energievoorziening voor de koe.

natuurlijk innovatief

RUMENCINA
BOLUS

De natuurlijke
ondersteuning voor een
gezonde energiebalans
bij de koe.

NUTRACEUTICAL

Op basis van een functionele olie,
gewonnen uit de cashewnoot (CNSL)
die het herstel van het evenwicht in
de pensflora snel bevordert.
(Oh et al. 2017, Journal of Animal Science and
Technology)

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking
en hopen u te mogen verwelkomen op onze
website www.agronovo.nl

EIGENSCHAPPEN
CNSL bevat een molecuul waarvan
bekend is dat het een ionofoor
achtige werking heeft. (Jedlicka 2009,
Iowa Sate Univeristy)

De Rumencina bolus verlaagt het
gehalte aan BHBZ (diverse
praktijkproeven onder begeleiding
van erkende rundvee dierenartsen).
De Rumencina bolus stimuleert de
pensfunctie waardoor de
melkproductie verhoogt. (diverse
praktijkproeven onder begeleiding
van erkende rundvee dierenartsen).

VERPAKKING
1 bolus van 90 gr
doos met 6 bolussen van 90 gr

natuurlijk innovatief

RUMENCINA
BOLUS

• Plantaardig product, geen
residu melk/vlees
• Volledig verteerbaar in de
pens (geen plastic bolus)
• Wordt niet opgeboerd,
veilig voor omgeving
• Minder kans op een negatieve
energiebalans
• Stimuleert de melkproductie
• Zeer goede prijs/kwaliteit

GEBRUIK EN DOSERING
De Rumencina bolus heeft, dankzij de
specifieke formuleringstechnologie een
langzame afgifte.
De Rumencina bolus mag zowel voorals na het afkalven worden toegediend,
in een dosis van één bolus à 90 gram
door het gebruik van een bolusschieter.
Te gebruiken bij een negatieve
energiebalans zowel aan het einde van
de droogstand, in het begin van de
lactatie als bij pensverzuring
(in combinatie met Alketasi bolus).
Daar het een natuurlijk product is mag
het samen met andere behandelingen
(bijv. propyleenglycol) worden
toegediend.
Voor kleine herkauwers
(schapen, geiten en
kalveren) is een
mini bolus beschikbaar.

