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MilkPower
Eenvoudig, efficiënt en veilig naar een hogere melkopbrengst per koe?
Zet met MilkPower een krachtige stap naar extra voerwinst van € 70,- per
koe per jaar*. Bovendien verhoogt u met MilkPower uw melkproductie per
kilo fosfaat met 5%!

Wat is het?
• MilkPower is een zeer geconcentreerde en veilige energiebron (>3300 MELK).
• Bestaat uit pensbestendige vetten, bevat geen eiwit en fosfor.
• Het product wordt geleverd in zakgoed.

Hoe werkt het?
• MilkPower passeert onafgebroken de pens en wordt in de darmen verteerd.
• Wordt zeer efficiënt benut voor extra melk- en melkvetproductie.
• MilkPower zorgt dus gemakkelijk en veilig voor een hogere energieopname.

Wat levert het op?
• Extra voerwinst gemiddeld € 70,- per koe per jaar* door verbetering voerefficientie
en stijging melk- en melkvetproductie.
• Toename melkproductie per kilo fosfaat met ca 5%. MilkPower bevat namelijk meer
dan 3400 VEM, maar géén eiwit en fosfor en heeft dus een gunstig effect op BEX en
Kringloopwijzer.
• Betere melkproductie tijdens hittestress.

Toepassing
• MilkPower is gemakkelijk toepasbaar door toevoeging aan de voermengwagen.
• Adviesdosering: 250 gram/koe/dag.
• Maximale dosering:
• tot 60 dagen in lactatie max. 300 gram/koe/dag.
• na 60 dagen in lactatie max. 500 gram/koe/dag.
* Op basis van de langjarig gemiddelde melkprijs van € 0,35.
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MilkPower HF180: ideaal tijdens hittestress
• Vaak daalt de melkproductie tijdens en na een periode met hittestress.
• MilkPower HF180 minimaliseert de negatieve effecten van hittestress en brengt
na de hitteperiode het productieniveau weer snel op peil.
• Kortom MilkPower HF180 is de ideale en onmisbare energieaanvulling tijdens
hittestress.
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(Bron: Schothorst Feed Research 2015)

HOEVEEL EXTRA VOERWINST GAAT U BEHALEN?
Bereken snel en eenvoudig uw potentiele extra voerwinst op
www.milkpower.nl

Voor extra melk mèt rendement

✓ Extra voerwinst € 70,per koe per jaar

✓ 5% meer melk per kilo fosfaat
✓ Betere melkproductie
tijdens hittestress

Vragen?

Neem contact op met uw specialist, dealer of met onze Klantenservice.
Klantenservice Herkauwers en Plant
herkauwers@forfarmers.eu • T 088 024 80 10

Direct uw potentiele extra voerwinst berekenen?
Ga naar www.milkpower.nl
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