BergaFat
Dé perfecte energiebron
voor geiten
DE VOORDELEN
VAN BERGAFAT
•

Geconcentreerde energiebron F100: 3900 VEM, T300: 3750 VEM

•

100% plantaardig, geen chemische verontreiniging

•

Probleemloze opname door neutrale smaak en geur

•

Verhoogd de totale energieopname

•

Zeer efficiënte omzetting van voer naar melk

•

Verhoging van het melkvetpercentage

•

Veilig product: Geen ongewenste effecten in de pens

•

Eenvoudig te verstrekken

DOSERING
De dosering is afhankelijk van de hoeveelheid energie die u toe wilt voegen
aan het rantsoen. Voor een geit varieert de dosering van 25 tot maximaal
100 gram per geit/ per dag.

Heeft u interesse of vragen, neem gerust contact met ons op!

Postbus 160, 8530 AD Lemmer
Tel. +31 (0)514 569 001, Fax +31 (0)514 569 002
mail@speerstra.com, www.speerstra.com

speerstra.com

BergaFat T300
•

Bestaat volledig uit triglyceriden

•

Heeft een natuurlijk glycerolgehalte

•

Enigzins zoete smaak

•

Hoge energiedichtheid; 3750 VEM

WANNEER BERGAFAT GEBRUIKEN?
Het voeren van de BergaFat varianten F100 en T300, is een veilige en effectieve

BERGAFAT: EEN UNIEKE ENERGIEBRON !

manier om de VEM per kg ds te verhogen, zonder de voeropname te verlagen.

Veel melkgeitenhouders zijn al bekend met het voeren van BergaFat. Een van

verhogen. Door de hoge energiedichtheid kan BergaFat, ook tijdens complexe

de voordelen van BergaFat is de vet verhogende werking in de melk.

perioden, toch de energiebehoefte van de geit dekken. Hierdoor blijft de productie

Met BergaFat kunt u op een snelle en eenvoudige manier het vetgehalte in de melk

van uw koppel op peil

WAT IS BERGAFAT?
• 100% plantaardig vet
• Geproduceerd uit palmolie
• Wit/crême poedervormig product
• Pensbestendig

		 

Hittestress
Tijdens warme dagen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, kunt u al snel
waarnemen dat de geiten hittestress ervaren.
Symptomen:
•

De dieren worden suf

bypass vetten zoals bijvoorbeeld calciumzeep. Dit komt doordat BergaFat geen

•

Snelle ademhaling

chemische behandeling heeft ondergaan. Geiten zijn erg kritisch wanneer het

•

Lagere voeropname

op voeding aankomt. Geur en smaak spelen hierbij een zeer belangrijke rol.

•

Daling in de melkproductie/ melkvet gehalte

BergaFat is qua smaak een neutraal product, in tegenstelling tot andere bepaalde

BergaFat zorgt er voor dat de geiten - ook als ze tijdelijk minder voer opnemen voldoende in hun energiebehoefte worden voorzien.

BergaFat F100:
• Voornamelijk C-16:0 vetzuren (palmitinezuur)

Negatieve energiebalans

• Goed verteerbaar

In de periode voor- en na aflammeren verbruikt de geit meer energie, dan dat ze

• Efficiënte omzetting naar melkvet

uit voer kan opnemen. Om sterk gewichtsverlies tegen te gaan, biedt BergaFat

• Hoge energiedichtheid; 3900 VEM

uitkomst. Zo gaat ze uitstekend voorbereid op weg naar de piek!

