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ReaShure®-XC Precision Release Choline is de 
volgende generatie pens bestendige choline met 
de hoogste choline concentratie per kg product 
verkrijgbaar in de markt. Choline is essentieel voor 
de gezondheid van dieren en mensen, omdat het 
een biochemische bouwsteen is en voorloper van 
tal van verbindingen die nodig zijn om het leven te 
ondersteunen.  

Productinformatie: 
Inhoud - 60% Cholinechloride

Toepassing: 
Voer ReaShure XC aan melkvee tijdens de 
transitieperiode om aan hun choline-behoefte te 
voldoen. Choline is een vereiste voedingsstof tijdens 
de transitieperiode die wordt gebruikt om de lever te 
helpen met vet te leveren aan de melkklieren.

Ingrediënten:
Cholinechloride, plantaardige olie en vet, 
plantaardige was.

Voedingsaanbeveling:
Melkkoeien – 30 gram/dier/dag  
Kleine herkauwers – 6 gram/dier/dag

Voor maximaal voordeel, begin met het voeren 
van ReaShure-XC 21 dagen voor afkalven en 
doorgaan tot 21 dagen na afkalven. Indien de 
groeperingssystemen de volledige toepassing van 
dit voederregime beperken, kunnen gedeeltelijke 
voordelen worden bereikt door ReaShure alleen 
te voeren tijdens de periodes vóór afkalven of na 
afkalven. 

Verpakking:
25,0 kg (55,1 lb.) polygevoerde zakken

Beschikbaarheid: 
ReaShure-XC is verkrijgbaar via de meeste 
veevoederverkooppunten. Zie contactgegevens aan 
de achterzijde voor het vinden van uw leverancier 
van ReaShure-XC.

Precision Release Choline



Voordelen:
ReaShure®-XC Precision Release Choline is ingekapseld met behulp van een state-of-the-art 
proces, om de choline te beschermen tegen afbraak in de pens. Het voeren van ReaShure-
XC is een bewezen manier om te voldoen aan de cholinebehoefte tijdens de belangrijke 
transitieperiode. Door choline te beschermen tegen pens afbraak, is het beschikbaar in de 
dunne darm. Vanuit hier kan choline de lever optimaal ondersteunen tegen vervetting.

Nieuw onderzoek1  toont aan dat het voeren van ReaShure tijdens de close-up periode een 
positief effect heeft op zowel transitiekoeien als de kalveren in de baarmoeder.  

De voordelen in de koppel:

• Verminderde stofwisselingsstoornissen voor een soepelere overgang;

• Hogere piekproductie, tot 2,1 kg meer melk/koe/dag;

• Verbeterde biestkwaliteit;

• Verbeterde kalvergroei;

• Verhoogde status van het immuunsysteem van het kalf en betere overlevingskansen. 

 

Economie:

Melkvee gezond houden tijdens de kritieke transitieperiode bespaart geld, voorbeelden zijn: 
de dierenartskosten, het vervangingspercentage en de verloren melk. Een soepelere start 
zal een blijvend economisch voordeel hebben gedurende de gehele lactatie.

ReaShure®-XC Precision Release Choline heeft bewezen melkvee te helpen met een 
soepelere transitie, het vermindert het risico van metabole stoornissen, ondersteunt een 
hogere melkproductie, verbetert de gezondheid en groei van kalveren en de algehele 
diergezondheid.

Over Balchem:

Al meer dan 50 jaar perfectioneert Balchem de kunst om voedingsstoffen te leveren op specifieke 
locaties onder veel verschillende omgevingsomstandigheden. Tegenwoordig beschermen de 
technologieën van Balchem meer dan 140 verschillende producten in humane, dierlijke en industriële 
toepassingen. Bescherm uw volledige voedingsinvestering met Balchem.
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1 Zenobi et al., 2018 J. Dairy Sci. 101 (Suppl. 2): 334, Zenobi et al.,  
J. Dairy Sci. 101 
(Suppl. 2): ii, Zenobi et al., 2018 ADSA, Late-Breaking Original Research, #LB5

BALCHEM ITALIA Srl  
Via del Porto, snc  
28040 - Marano Ticino (NO)
Telefono 0321 9791 
Fax 0321 979249   
E-mail anh-italy@balchem.com    
Website www.balchemanh.com

Speerstra Feed Ingredients BV
Postbus 160
8530 AD Lemmer
Nederland
Tel +31 514 569001  
Fax +31 514569002
mail@speerstra.com
Website www.speerstra.com

Producent: Erkende distributeur: 


