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BergaFat

DOSERING 

De dosering is afhankelijk van de melkproductie en 

het lactatiestadium waarin het dier zich bevindt. 

Voor een koe varieert de dosering van 

250 -500 gram / per koe / per dag.

speerstra.com

Dé perfecte energiebron 
voor koeien

BERGAFAT

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



BergaFat T300  is een pensstabiel vetpoeder voor hoogproductieve melk-

koeien. Het is gemaakt van gefractioneerde palmolie met een natuurlijk glycerol 

gehalte. Deze glycerol zorgt ervoor dat het product een enigzins zoete smaak heeft.

BergaFat T300 bestaat volledig uit triglyceriden.

WAT IS BERGAFAT?

BergaFat is een 100% plantaardige vetbron geproduceerd uit palmolie. Door 

middel van een natuurlijk proces (fractioneren) worden de vetzuren met een 

smeltpunt van 55-60°c geselecteerd uit de palmolie. Dit resulteert, bij kamer-

temperatuur, in een wit poedervormig product. Het hogere smeltpunt en het 

aandeel verzadigde vetzuren, zorgt ervoor dat het product onaangetast de 

pens passeert. Men noemt dit “rumen bypass”. BergaFat heeft geen negatief 

e� ect op de pensmicroben en voervertering in de pens. BergaFat is neutraal van 

reuk en smaak vanwege een ver� jnd productieproces waarbij onzuiverheden en 

geur worden verwijderd. 

BergaFat F100  bestaat voornamelijk uit verzadigde C-16:0 vetzuren 

(Palmitinezuur) die goed worden verteerd en e�  ciënt naar melkvet kunnen 

worden omgezet. Ook bevat het oliezuur (C-18: 1), een enkelvoudig onverzadigd 

vetzuur dat helpt het bypass vet in de darmen op natuurlijke wijze te emulgeren. 

Hierbij wordt het vet in kleine druppeltjes verdeeld, wat er voor zorgt dat het 

goed opneembaar is. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

BergaFat is een zeer geconcentreerde energiebron. F100 bevat ca. 3900 VEM 

en T300 3750 VEM. Het is 100% plantaardig en heeft geen chemische 

verontreiniging ondergaan. Daarnaast is het neutraal van geur en smaak, 

waardoor het geen opnameproblemen veroorzaakt.

BergaFat stimuleert de melk- en melkvetproductie, zonder het eiwit negatief 

te beïnvloeden.  De resultaten zijn al na enkele dagen zichtbaar. Bovendien is 

BergaFat gunstig voor de kringloopwijzer en de BEX, vanwege het feit dat het 

geen stikstof en fosfaat bevat. 

Kortom:

 Hogere melk- en melkvetproductie

 Geconcentreerde energiebron

 Eenvoudig te verstrekken, via voermengwagen of als topdress

 Geen aanvoer van stikstof en fosfaat


