
Ferti Dry 4 VLOG
Een compleet product. Eenvoudig en doeltreffend.
Ferti Dry 4 VLOG versterkt het antioxidantestatus voor een betere 
weerstand rond afkalven en een betere levensvatbaarheid van de 
eicellen.
Bovendien verhoogt Ferti Dry 4 VLOG de bloedglucose om aan 
de behoeften van de eerste lactatieweek te voldoen. Het bereidt 
de pens voor zodat de koe vanaf de eerste lactatiedagen meteen 
voldoende kan vreten. Ferti Dry 4 VLOG voorkomt melkziekte door 
te zorgen voor een negatieve anionenbalans in het rantsoen.
Tijdens deze laatste drie weken van de dracht zal het rantsoen 
> 900 VEM/kg DS bedragen, zonder risico op vervetting in de 
droogstand.

Gebruiksaanwijzing
Voer 4 kg Ferti Dry 4 VLOG tijdens de laatste drie weken van 
de droogstandsperiode, naast 5 kg droge stof uit maïskuil en  
gehakseld stro naar wens. 

“Het Ferti gamma, 
een belangrijke 
innovatie voor 
een optimale 
vruchtbaarheid!”
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Droogstand  

Begin van de lactatie

Ferti Starter 4 VLOG
Verhoogt de vruchtbaarheid van de kudde dankzij de 
glycogene voedingsstoffen, de onverzadigde vetzuren en het 
antioxidantencomplex met wetenschappelijk bewezen werking.
Specifiek versterkt met vitaminen en spoorelementen. Bovendien 
helpt Ferti Starter 4 VLOG om een ideale productiecurve te 
bereiken. 
Het antioxidantencomplex beschermt tegen overmatige ontsteking 
als gevolg van oxidatieve stress rond afkalven. Het hoge gehalte aan 
bloedglucoseprecursoren bevordert de lactatie en vermindert het 
risico van ketose. De ideale toevoer van beschermde aminozuren 
ontlast de lever en stimuleert het op gang komen van de lactatie.

Gebruiksaanwijzing
Voer 4 kg Ferti Starter 4 VLOG gedurende de 100 eerste dagen 
van de lactatie.

Het Ferti gamma werd ontwikkeld volgens een origineel 
en uniek concept op basis van een wetenschappelijk 
bewezen antioxidantencomplex. Het bestaat uit twee 
producten die de vruchtbaarheid van uw melkkoeien  
verbeteren.



Voedingswaarden (per kg product)
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VEM RE
(%)

Vet
(%)

RC
(%)

S & Z DVE
(g)

OEB
(g)

PDIN
(g)

PDIE
(g)

PDIA
(g)

Vit. A
(UI)

Vit. D3
(UI)

Vit. E
(UI)

Ca P Varia

Ferti Dry 4 VLOG 1.020 28 6 8,5 200 139 70 185 140 87 22.500 6.250 250 15 7 animate, Amiviv, 
antioxidantenpool, aroma

Ferti Starter 4 VLOG 1060 18 6 7,5 300 120 11 135 125 75 22.500 6.250 150 10 4,8 Sweet, Amiviv, 
beschermde aminozuren, 
antioxidantenpool, aroma

- 21 dagen

4 kg Ferti Dry 4 VLOG
4,5 kg DS kuilmaïs

2,5 kg stro

4 kg Ferti Starter 4 VLOG

op een evenwichtig basisrantsoen

+ productievoer volgens doelstelling

bevestigde dracht

Gebruiksaanwijzing in de transitieperiode

gedurende de eerste 100 dagen van de lactatie
afkalven

Dag 0: 2 kg om te bereiken
Dag 8: 4 kg


