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Wat is ReaShure® choline?  
ReaShure® choline is een met plantaardig vet gecoate choline-chloride met 
minimaal 25% choline. Door de coating is de choline-chloride 
pensbestendig. Dit in tegenstelling tot de normaal gebruikte choline-
chloride, welke voor 98% in de pens wordt afgebroken, en niet beschikbaar 
is voor het dier op darmniveau.  
 
 

 

 
Wat doet ReaShure® choline?  
ReaShure® choline heeft de volgende positieve invloeden op melkvee: 
 

- Minimalisering vette levers                              
- Minimalisering slepende melkziekte                 
- Verbeterde vruchtbaarheid                          
- Verhoging melkproductie                             
- Hogere DS opname begin lactatie               
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Opbouw van ReaShure® 

De kern bestaat uit choline-
chloride 

Hieromheen, zijn meerdere 
lagen plantaardig vet 
aangebracht  

Dit vet wordt in de pens niet 
afgebroken 
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Wetenschappelijk onderzoek 
Het voeren van ReaShure choline draagt bij aan een hogere drogestof 
opname en melkgift. Dat blijkt uit een overzicht (meta-analyse) van 13 
verschillende, onafhankelijke onderzoeken. Choline is essentieel voor de 
gezondheid van de koe.  

 
 

 

 
Minimalisering vette levers  
 
Een vette lever is niet alleen een probleem bij vette koeien. Uit onderzoek 
blijkt dat meer dan 50% van de koeien een serieuze leververvetting heeft. 
Het probleem ontwikkelt zich reeds in de droogstand.  

Uit onderzoek van Wageningen in 2010 blijkt dat toevoeging van ReaShure 
aan het rantsoen van melkkoeien, van 3 weken voor- tot 4 weken na kalven, 
de transitieperiode versoepelt en stofwisselingsziekten vermindert  
door; 

- Hogere DS opname 
- Hogere glucose / energie en nutriënt opname 
- Lagere lever trigliceriden en NEFA niveaus 
- Sneller herstel van vette levers 
- Hogere melkeiwit bij start lactatie ( + 136 gram / dier / dag) 

 
 
Dosering ReaShure  
60 gram per koe per dag.  

 

Toepassing ReaShure 

Eenvoudig gebruik als topdressing en via mineraalvoer, of in veevoeders. 
Vanaf 3 weken voorafgaand aan afkalven tot en met 4 weken na afkalven. 
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