
LactoStart
aanvullend diervoeder voor melkkoeien

Distributeur in Nederland:  Feed Farm BV
  Zaltbommel
  0418-683807 www.feedfarm.nl

LactoStart is een smakelijke energiedrank voor een snelle en probleemloze start van de lactatie.

Direct na het afkalven moet de koe herstellen en wordt een begin gemaakt met de lactatie. 
Deze veranderingen kosten niet alleen veel energie, maar ook verliest het lichaam van het dier veel 
calcium via de melk. Door het afkalven wordt de inhoud van de koe plotseling drastisch verkleind en 
is er risico op lebmaagdraaiing.
Door direct na het afkalven LactoStart te verstrekken, herstelt de koe sneller, zal ze gemakkelijker 
voedsel gaan opnemen en de top van de lactatie bereiken.
LactoStart voorziet het dier van energie, mineralen (vooral calcium) en vitaminen. 

LactoStart stimuleert een goede start van de lactatie.
• Verbetert de elektrolyten balans na de geboorte
• Additioneel calcium ondersteunt de voorkoming van calciumtekort 
• Ondersteunt het metabolisme van de koe rondom het afkalven

LactoStart is gemakkelijk in het gebruik:
Voeg na het afkalven 1 kg LactoStart toe aan 20 liter lauwwarm water en roer tot alles goed is opgelost.  
De koe direct na het afkalven de volledige 20 liter laten opdrinken.
Daarna 250 gram LactoStart per 20 liter water mengen en laten opdrinken. Dit zo vaak herhalen  
als de koe wil opnemen.
Het beste resultaat wordt bereikt indien LactoStart oplossing wordt aangeboden in een grote emmer, 
direct na het kalven wanneer het kalf nog bij de koe is.

Aan de achterzijde vindt u de samenstelling en de aanwijzingen voor het gebruik van LactoStart.



LactoStart wordt geproduceerd op GMP-Iocatienummer 18973.
Registratienummer fabrikant DE NW 113866. GMP+ FSA geborgd

LactoStart

ANALYSE

GEBRUIK

Ruw eiwit   2,50 %
Ruw vet    3,00 %
Ruwe as  23,50 % 

WACHTTIJD

PRODUCENT

Feed Farm BV, Bommelsekade 7, NL-5301 KL  Zaltbommel.

DISTRIBUTEUR

Emmer van 10 kg en zak van 25 kg.

VERPAKKING

Geen wachttijd voor vlees en melk.

Ter aanvulling van energie, vitaminen en calcium direct na het afkalven.

aanvullend diervoeder voor melkkoeien

BEWAREN

Koel en droog opslaan.

INGREDIËNTEN

TOEVOEGINGSMIDDELEN

Dextrose; calciumcarbonaat; weipoeder, gedeeltelijk ontsuikerd; weieiwitconcentraat; 
plantaardig vet, geraffineerd; natriumbicarbonaat; natriumchloride; kaliumchloride; calciumformiaat

DOSERING & TOEDIENING

Los na het afkalven 1 kg LactoStart op in 20 liter lauwwarm water en roer tot alles goed is opgelost.
De koe direct na het afkalven de volledige 20 liter laten opdrinken. Daarna steeds 20 liter lauwwarm

water aanbieden met 200-300 gram LactoStart totdat de koe 
verzadigd is. Het beste resultaat wordt bereikt indien LactoStart

oplossing aangeboden wordt in een grote emmer, direct na het afkalven wanneer het kalf nog bij de koe is.

Vanwege verhoogt vitamine A gehalte tot max. 10 % van de dagelijkse voeropname (DS) inzetten.

Nutritionele additieven
Vitamine A (3a672a) 90.000 I.E.
Vitamine D3 (3a671) 18.000 I.E.

Vitamine C (3a300) 5.000 mg
Vitamine E (3a700) 2.400 mg
Energie 995 VEM

Calcium 4,50 %
Fosfor 0,10 %
Natrium 3,30 %
Magnesium 0,50 %

......... natuurlijk beter

additieven
per kg mengvoer
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