
Productomschrijving

Samenstelling

Betaine

Toepassing RuvalMAX is de geschikte aanvullende eiwit- en energiebron in uw basisrantsoen. Het 
vervangt tevens voedermiddelen zoals soja- en raapschroot, granen, eiwitmengsels en 
tarwegistconcentraten in basisrantsoenen. 
RuvalMAX zorgt voor een hogere voederopname door zijn positieve smaak (citroenzuur en  
suikers) en een betere menging van het basisrantsoen. 
Het zorgt tevens voor een betere conservering en beperkt broei door aanwezigheid van 
organische zuren.   
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RuvalMAX is een vloeibaar energie-, eiwitrijk aanvullend diervoeder en broeiremmer. 
RuvalMAX bevat voedingsstoffen, o.a. betaine, die de pensfermentatie stimuleren en de 
gezondheid van de dieren bevorderen.
Zeer geschikt voor gras - snijmaïs - perspulprantsoenen.

RuvalMAX is rijk aan ruw eiwit, penseiwit, pensenergie en betaine. De gezamenlijke aanvulling 
van penseiwit en pensenergie zorgen voor een optimale productie van microbieel eiwit (DVE) 
vanuit de pens.

Betaine kan helpen bij de penssynchronisatie:  
- de positieve werking op de verteerbaarheid  
 van vezels
- het gunstige effect op de propion- en   
 azijnzuurproductie in de pens
- de ondersteuning van het dier bij hitte- 
 stress dankzij osmotische actieve 
 eigenschappen
- stimuleert microbiële eiwitsynthese



De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze kennis tot nu toe. Meer gedetailleerde informatie kan worden opgevraagd bij de leverancier.  
Naar ons beste weten is de kennis, zoals hier gegeven, nauwkeurig en compleet. Echter niets hiervan kan gebruikt worden als garantiestelling. Dit is een niet gecontroleerd document en  

zal niet automatisch worden vervangen bij verschijning van een nieuwe versie.
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Meerwaarde

Dosering

Houdbaarheid

Levereenheid

Informatie

PARAMETER GEHALTES PER KG DS PARAMETER GEHALTES PER KG DS

DROGE STOF 660 gram Calcium (Ca) 4,2 gram

RUW EIWIT 312 gram Fosfor (P) 0,6 gram

RUW VET 4 gram Magnesium (Mg) 2,80 gram

RUWE CELSTOF 0 gram Natrium (Na) 26,4 gram

RUWE AS 104 gram Kalium (K) 6,2 gram

ZETMEEL (TOT) 0 gram Chloride (CI) 10,9 gram

BESTENDIG ZETMEEL 0 gram VEM 1070   

SUIKER 223 gram VEVI 1166 

ORGANISCHE ZUREN 123 gram DVE 74

BETAINE 123 gram OEB 184

FOS 808      

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden.

• Optimaliseert de pensfermentatie en is daardoor melkdrijvend
• Rijk aan ruw eiwit, penseiwit en pensenergie
• Broeiremmend
• Zeer smakelijk
• Rijk aan betaine
• Hoog gehalte aan droge stof
• Goede plakeigenschappen, waardoor een betere menging ontstaat van het basisrantsoen
• Laag gehalte aan fosfor
• Laag gehalte aan kalium

De aanbevolen hoeveelheid RuvalMAX is ca. 0,5 tot 2,0 kg per volwassen dier per dag, maar is 
afhankelijk van het basisrantsoen.

• IBC vanaf 5 IBC’s ( 5 x 1.200 kg) 
• Bulk

Wij raden aan RuvalMAX maximaal 1 jaar te bewaren. Gehele jaar leverbaar.

• Voor België: 
 Olivier Geerts | olivier.geerts@jodoco.com | tel +32 (0)476 44 50 83 
 Daniel de Buck | daniel.de.buck@jodoco.com | tel +32 (0)496 87 98 42
• Voor Nederland: 
 Mark van den Ende | mark.vandenende@jodoco.com | tel + 31 (0)6 46 60 36 36

Productspecificaties


