
Kruiwagens voordeel!
Lithamax SL en Calsea Minerale likblokken

Lithamax SL en Calsea Minerale likblokken helpen 
de prestaties van uw melkvee te verbeteren. Doe er 
uw voordeel mee!

Beursactie 2018

Maak een afspraak met een specialist van Timac Agro tijdens RMV Gorinchem 
en ontvang een 160 liter kruiwagen bij de aankoop van:
� 1 pallet Lithamax SL of
� 1 pallet Calsea Minerale Likblokken of
� ½ pallet Lithamax SL + ½ pallet Calsea Minerale Likblokken

Profiteer van duo voordeel: 

Stand 211  ●  RMV Gorinchem
(27 november - 29 november 2018)

� Betere vertering en benutting van ruwvoer
� Stimulatie van pensbacteriën
� Aanvoer van weerstandsmineralen
� Verhoging van de herkauwactiviteit
� Geschikt voor elk voersysteem
� Zelfregulerende mineralenvoorziening via de minerale likblok
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� Inhoud: Calseagrit + mineralen (geen toegevoegde suikers!) 
(4 soorten: ieder stadium een gerichte formule)

� Adviesdosering: 1 blok op 25 dieren. Opname varieert tussen 
20 en 50 gram per koe per dag

� Verpakking: 15 kg blok met handgreep / Pallet: 96 blokken 
(1440 kg)

Lithamax SL

Calsea Minerale likblokken

Lithamax SL verbetert de benutting van het bestaande rantsoen 
en verhoogt de dagelijkse drogestof opname door o.a. de pH in de 
pens stabiel te houden.

Met Calsea Minerale Likblokken bepaalt de koe zelf hoeveel mineralen 
en sporenelementen ze opneemt. Goed voor uw portemonnee en 
goed voor de koe. Deze door-het-dier-zelf-gereguleerde mineralen-
voorziening zorgt voor een vitale koe die goed vreet, herkauwt en 
zodoende effi ciënt produceert. 

� Inhoud: Calseagrit + essentiële oliën + gist (S. cerevisiae) 
+ zwavel + vitamine E + selenium + zink

� Adviesdosering: 100 gram per koe per dag
� Verpakking: 25 kg zakgoed / Pallet: 48 zakken (1200 kg)

Profi teer van 
kruiwagens
voordeel!
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