Tracesure® reeks voor koeien, pinken en kalveren

Help uw veestapel optimaal te presteren
met de essentiele spoorelementen van

Wat veehouders zeggen over Tracesure®
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“Sinds we Tracesure® bolussen gebruiken bij onze droge
koeien ervaren we dat de spoorelementen op niveau blijven
wat in het voordeel is rond afkalven en voor de vruchtbaarheid.
We hebben geen nageboorte problemen meer en de dieren
starten nu vlot op. De kalveren worden vlot geboren, zijn
gezond en levenslustig.”
Johan & Siepie Hietbrink, Delden (NL)
“Ik heb van 100 kalveren er 30 een bolus ingegeven om het
verschil te zien. Je kon die met een bolus er zo uit pikken. Er
was een duidelijk verschil; hun vacht glom meer en ze
groeiden beter. Het heeft voor ons zeer goed uitgepakt. We
geven nu alles een bolus: koeien en jongvee.”
Stewart Leslie, Orkney (GB)
“Ik gebruikte Tracesure® 10 jaar geleden voor het eerst bij mijn
koeien en ben met Tracesure® begonnen zodra het
beschikbaar kwam. De gewichtstoenames zijn consistent. We
willen onze vaarzen graag op 300 kg hebben met dek leeftijd
en dat lukt gemakkelijk.”
Chris James, Pembrokeshire (GB)

Tracesure®
Cu/I Cattle

Vraag uw leverancier ook naar de
®
Tracesure schaap- en lammerproducten !

Tracesure®
I Cattle

Tracesure®
Cu/I Calf

Een unieke reeks van leaching bolussen
die optimale, langdurige aanvulling van de
essentiële sporenelementen afgeven
met één toediening

Voor verdere informatie raadpleeg uw dealer
of bezoek de website: www.animax-vet.com

“Ik ben van orale toediening van mineralen overgegaan op
Tracesure® bolussen omdat ze simpel zijn toe te dienen. We
hoeven de dieren maar 1 keer te behandelen. Ik ben altijd
opzoek naar oplossingen die arbeid besparen en beter
werken.”
Peter Delbridge, Exmoor (GB)
“We hebben een hoogproductieve veestapel met bijna 10.000
kg gemiddeld. Afgelopen maand hadden we gemiddeld 35.8 kg
melk in de tank, bij 180 dagen aan de melk, wat voor ons
uitzonderlijk is. We zijn gestart met bolussen bij de droge
koeien en we zagen een groot verschil. We hadden minder
nageboorteproblemen, de koeien worden eerder weer tochtig
en laten de tocht duidelijker zien. De piekproducties zijn
geweldig en de koeien houden de productie goed vast.”
John Harrison, Cumbria (GB)
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Pionier in oplossingen voor diergezondheid

Er zijn veel redenen om uw veestapel onze unieke Tracesure® leaching bolus te geven:
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Er zijn vele voordelen om uw rundvee met
sporenelementen te voorzien

Optimale gezondheid, vruchtbaarheid, vitaliteit en groei.
Betere benutting van uw eigen ruwvoer.
Verlaag krachtvoergebruik en voerkosten.
Betere sporenelementenvoorziening en bijkomende voordelen, worden
doorgegeven via moeder aan de nafok.

Bolussen staan bekend als een uiterst effectieve
manier van aanvulling

Spoorelementen worden direct in de pens gebracht en geabsorbeerd
door de organen.

Deze unieke eigenschappen maken dat de Tracesure®
bolus de hoogste concentratie spoorelementen kan bevatten
dan welke bolus** ook, zonder risico op vergiftiging.

Gereguleerde afgifte betekent dat elk dier een bekende, gecontroleerde en
optimale hoeveelheid krijgt van elk spoorelement (leaching technologie).
1 toediening werkt 6 maanden lang bij uw rundvee en kalveren*.
Verbruikte bolussen worden natuurlijk uitgescheden.
Geen risico op ziekteverpreiding door wild dat bij likstenen of
mineralenbakken komt.
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Onze unieke Tracesure® leaching bolus techniek
overtreft elke andere bolus of toedieningsmethode

Gereguleerde afgifte varieert niet tussen dieren.
Optimale grootte/dichtheid voorkomt voortijdig oprispen.
Spoorelementen zijn zo nodig afgescheiden van elkaar dan wel
gecombineerd voor optimale afgifte en werking.
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* Geschatte levensduur afhankelijk van soort en omstandigheden.
** Op basis van alle beschikbare bolussen, beschikbaar in de GB op datum van publicatie.
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Tracesure reeks voor koeien, pinken en kalveren
Verpakking

Artikel

Tracesure® Cu/I Cattle

Spoorelementen

Gebruiks advies

Aantal per pak

Koperoxide 30g

6 maand* afgifte van koper (in naaldjesvorm), kobalt, jodium en
selenium. Extra toediening is veiling voor zwaardere dieren*.
*200-550kg: 1 bolus (1 van elk)
550-750kg: 2 bolussen (2 van elk)
Meer dan 750kg: 3 groene + 2 grijze bolussen

20 stuks

6 maand* afgifte van kobalt, jodium en selenium. Extra toediening is
veiling voor zwaardere dieren*.
*200-550kg: 1 bolus
550 - 750kg: 2 bolussen
Meer dan 750kg: 3 bolussen

10 bolussen

4190

6 maand* afgifte van koper (in naaldjesvorm), kobalt, jodium en
selenium voor kalveren meer dan 100kg.

20 stuks

4000

Kobalt 525mg

Jodium 3400mg
Selenium 500mg

Kobalt 500mg
®

Tracesure I Cattle

Jodium 3400mg

Selenium 500mg

Animax code

Applicator/Animax code

Cattle Applicator:
PR4163

Koperoxide 12.5g
Kobalt 500mg

®

Tracesure Cu/I Calf

Jodium 1700mg

Calf Applicator:
PR4194

Selenium 250mg

Andere rundvee en kalver producten van Animax
Er zijn géén bolussen of spuiten voornodig.
Gebruiksaanwijzing voor de Easycal®: Een ﬂes
(65g calcium) tijdens of rond afkalven oraal
toedienden. Herhaal dit elke 12-15 uur, indien nodig.

Calcium 65g

Fles per pak / Animax code
8 ﬂes: PR4019

Kobalt
Selenium
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine B12

Sporenelementen en vitamine supplementen voor
kalveren. Pardevit® E wordt gemakkelijk
geabsorbeerd en werkt aan het behoud van groei en
ontwikkeling en de verhoogd de niveaus van
essentiële vitaminen en mineralen in het dier. Dieren
<25kg: 1ml oraal toegediend.

Liter per pak / Animax code
1 Liter: PR4148
2.5 Liter: PR4147
5 Liter: PR4146

