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VOOR GEZONDE VOEDING EN VITALE KOEIEN

Royal GD
Arnsbergstraat 7
Postbus 9, 7400 AA Deventer

De voordelen op een rij
• Regelmatig een actueel beeld
van de mineralenvoorziening,
zodat u tijdig kunt bijsturen
• Onderzoek via tankmelk, dus
inzicht op koppelniveau
• Automatische monstername
• Overzichtelijke uitslag met
gericht advies per mineraal

T. 088 20 25 500
info@gddiergezondheid.nl
www.gddiergezondheid.nl

Het klinkt zo gezond: mineralen voeren. Maar wat krijgen uw koeien nou daad
werkelijk binnen van de mineralen die u ze voert? Zou u meer moeten voeren, of
juist minder? De Mineralencheck geeft inzicht via tankmelkonderzoek.
Gezond voeren is meetbaar, zeker weten
Er wordt flink geïnvesteerd in mineralen: gemiddeld 1.000 tot 3.000 euro per jaar, zo blijkt uit
onderzoek van GD. Niet verwonderlijk, want mineralen zijn van groot belang voor de vruchtbaarheid
en algehele gezondheid van uw koeien. Maar méér is niet altijd beter, sterker nog: een overmaat aan
mineralen brengt, net als een tekort, gezondheidsrisico’s met zich mee.

Wat is de Mineralencheck?
De Mineralencheck is een periodiek tankmelkonderzoek dat inzicht geeft in jodium-, selenium-, zink-,
koper- en molybdeenopname van uw melkgevende koeien én de fosforuitscheiding via tankmelk. Zo
krijgt u inzicht in de mineralenvoorziening van uw melkveekoppel. U kunt kiezen uit drie verschillende
pakketten zodat er altijd een variant bij zit die het beste aansluit bij de situatie op uw bedrijf:

De Mineralencheck
Basis

“Een hoge levensproductie is
voor mij heel belangrijk en goede
voeding is hierbij essentieel.
Met de Mineralencheck kan ik
op een hele simpele manier een
paar keer per jaar inzicht krijgen
in wat de koeien daadwerkelijk
binnen krijgen.”
Albert van Egdom,
melkveehouder

Metingen: 2x per jaar
Uitslagen: januari/februari
en juli/augustus)

De Mineralencheck
Standaard
Metingen: 4x per jaar
Uitslagen: januari/februari,
april, juli/augustus en
oktober

De Mineralencheck
Uitgebreid
Metingen: 6x per jaar
Uitslagen: januari/februari,
maart, april, juli/augustus,
september en oktober

Wat vertelt de uitslag?
De uitslag van de Mineralencheck vertelt u voor jodium, selenium, zink, koper en molybdeen of
de gemeten gehalten afwijken van de door GD vastgestelde referentiewaarden voor melkgevende
koeien. U ziet of u te veel, te weinig of voldoende mineralen voert. Bovendien krijgt u inzicht
in de fosforuitscheiding via tankmelk. Dit getal is een gegeven dat u mee kunt nemen in de
rantsoenberekening om de fosforvoorziening beter af te stemmen op de daadwerkelijke fosforbehoefte
van uw koeien. Met het advies dat u krijgt bij de uitslag kunt u samen met uw voeradviseur
of dierenarts bijsturen waar nodig. Zo kunt u een optimum bereiken, zowel financieel als qua
diergezondheid.

Ga voor aanmelden en actuele tarieven
naar: www.mineralencheck.nl
Vragen over mineralen?
Bel het FIT-team van GD: 0900-1770
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