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● Zelfregulerende mineralenvoorziening voor het individuele dier naar behoefte
● Graadmeter voor de mineralenvoorziening op koppelniveau
● Rijk aan goed opneembare mineralen
● Gunstige invloed op de spijsvertering door Calseagrit
● Voor ieder stadium een gerichte formule
● Geen luxe consumptie
● Geen verlies aan mineralen
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Minne Batenburg 
Regiomanager Noord-Nederland
T:  06 53 86 48 14
E:  minne.batenburg@roullier.com

Pascal Philipsen 
Regiomanager Zuid-Nederland
T:  06 13 13 30 33 
E:  pascal.philipsen@roullier.com

Geschikt
voor de

biologische  
veehouderij

Analytische bestanddelen: Calseaprecalver+ Calseaphos 9P Calseavit+ Calseaoligo+

Calcium 3,5% 13,0% 12,0% 5,0%

Natrium 18,0% 11,0% 14,0% 27,0%

Fosfor 5,5% 9,0% 6,0% 0,0%

Magnesium 6,5% 2,5% 5,0% 2,5%

Sporenelementen (mg/kg)

E6 Zink (oxide) 3.000 6.000 4.000 9.000

E5 Mangaan (mangaanoxide) 1.000 4.000 2.500 4.000

E4 Koper (sulfaat) 3.500 1.000 1.000 1.500

E2 Jodium (watervrij calciumjodaat) 500 100 250 150

E3 Kobalt (carbonaat) 100 50 100 60

E8 Selenium (natriumseleniet) 50 50 25 20

Vitamines (UI/kg)

Vitamine E 2.000 2.000 1.000 -

Vitamine A 300.000 450.000 - -

Vitamine D3 110.000 45.000 - -

Jonge zeekalk direct gewonnen uit de zee, is niet gefossiliseerd en gecompacteerd. Hierdoor heeft Calseagrit een hoge interne 
porositeit en hoog aandeel sporenelementen. Dit maakt deze natuurlijke bron uiterst geschikt voor het optimaal functioneren van 
de microflora in de pens. De interne porositeit van Calseagrit biedt het microbieel leven in de pens een groot aanhechtings-
oppervlak, waardoor de vertering verbetert en de minerale elementen efficiënter worden opgenomen. Tevens optimaliseert deze 
langzaam opneembare bron van calcium de pH in de pens.

calsea minerale likblok op 
basis van jonge zeekalk calseagrit

calseaprecalver+  
Droge koeien 

Speciaal ontwikkeld voor toepassing 
tijdens de droogstand. Bijzonder ge-
schikt om de afkalving en de lactatie-
periode voor te bereiden. Nu verrijkt 
met organische selenium en vitamine 
E voor een betere weerstandsover-
dracht van koe op kalf en hogere 
kwaliteit van de biest. 

calseaphos 9p 
Melk-/Jongvee/Lacterende melkkoeien 

Evenwichtig en rijk aan calcium, fosfor, 
magnesium en selenium. De ideale 
bijdrage voor aanvulling, opbouw, 
en herstel van de mineralenreserves 
tijdens de groei, de lactatie en het 
eerste gedeelte van de dracht.

calseavit+
Melk-/Jongvee/Lacterende melkkoeien

Speciaal ontwikkeld voor lacterende 
melkkoeien. Zorgt voor goede verte-
ring van ruwe celstof en voor stabiele 
pens pH. Hoge biobeschikbaarheid 
van alle elementen. 

calseaoligo+
Drachtige koeien/Jongvee/Vleesvee 

Speciaal ontwikkeld voor jongvee en 
vleesvee voor een goede ontwikkeling 
van spieren en organen. Bevat veel 
sporenelementen voor een goede 
skeletopbouw. Geschikt voor een 
snelle groeicurve bij jonge leeftijden 
(3 maanden tot 12 maanden).

RVS houder 
wordt geadviseerd 

voor optimale 
opname.

Autorisatie : FR.35.288.115


