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Een uitgebalanceerd en doordacht droogstandmanagement 
en -rantsoen ligt aan de basis van een goede bedrijfsvoering.  
Het is belangrijk dat de droge koe goed wordt voorbereid op 
de komende lactatie, en na afkalven de explosieve stijging 
van de calcium-, eiwit-, en energiebehoefte kan opvangen. 
Toch blijkt dit vaak niet het geval door een niet ideaal droog-
standrantsoen. Het Feed2Fit concept van RumiVar kan deze 
belangrijke periode goed ondersteunen met als resultaat 
fitte koeien!

Het droogzetten
Aan het begin van de droogstand is het goed opdrogen van de 
uier een kunst om uierinfecties te voorkomen. Met Melk’Stop 
vermindert de melkproductie bij droogzetten en wordt de weer-
stand in de uier ondersteund. Melk’Stop is een vloeibaar mengsel 
van plantaardige bestanddelen welke rechtstreeks in de bek kan 
worden ingegeven na de laatste melkbeurt voor de droogstand. 
Daarnaast is het van belang dat richting het droogzetten de 
krachtvoergift wordt verminderd of gestopt om zo de melkpro-
ductie te laten zakken.
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RumiVar staat 
u graag bij met 
raad en daad!

Far-off periode
De droogstand dient voor de koe niet alleen als rustfase 
maar nog meer als voorbereiding op de komende lactatie. 
Een maximale droge stof opname staat bovenaan als het 
gaat om een goed droogstandsrantsoen. Daarnaast adviseert 
RumiVar verstrekking van RumiAdd droogstand mineralen 
ter verbetering van de baarmoeder- en uiergezondheid na 
het afkalven. De organische sporenelementen in dit product 
worden ook doorgegeven aan het kalf in de baarmoeder 
waardoor het kalf vitaler ter wereld komt.

Close-up periode   
In de laatste drie weken voor afkalven (close up) wordt gestart met 
het voeren van smakelijke anionische zouten verwerkt in een droog-
standsbrok met het doel de KAV aanmerkelijk te verlagen. 
Deze smakelijke anionische zouten zorgen ervoor dat de koe in staat 
is vóór het afkalven de mobilisatie van calcium in het lichaam op gang 
te brengen. Calcium wordt onttrokken uit het bot en de opname van 
calcium uit de darmen wordt verbeterd. Bij het op gang komen van de 
melkproductie kan de koe direct aan haar calciumbehoefte voldoen. 
Dit vermindert de kans op melkziekte en ketose en zorgt ervoor dat de 
koe fit aan de lactatie kan beginnen (zie grafiek). Een fitte koe met een 
goede weerstand is minder gevoelig voor problemen als baarmoeder-
ontstekingen met witvuilen en lebmaagdraaiingen als gevolg.  

Verlaagde urine pH
afhankelijk van het
KAV niveau en calcium
lek tot afkalven

Verhoogde omzetting
van Vit. D naar actief

Vit. D in nieren

Metabole acidose!

Cl- + S2-
Gevoeligheid 
voor PTH stijgt, 
aangemaakt
door bijschildklieren

Meer calcium beschikbaar betekent:
• Goede zenuwwerking 
 en spiercontractie
• Soepel afkalfproces
• Minder nageboorte- en 
 lebmaagproblematiek en metritis
• Fitte koeien en fitte kalveren!

Verhoogde opname
van Ca uit de botten

Verhoogde absorptie
van calcium uit de darmen
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RumiAdd Droogstand
Een specifiek mineralenmengsel voor droogstaande melk-
koeien. Bevat een hoog gehalte organische sporenelementen 
ter verbetering van de baarmoeder- en uiergezondheid na 
het afkalven. Ook worden deze organische sporenelementen 
doorgegeven aan het kalf in de baarmoeder, waardoor het 
kalf vitaler ter wereld komt.

RumiAdd Droogstand Close Up
Dit mineralenmengsel heeft vergelijkbare kenmerken als 
RumiAdd Droogstand, aangevuld met anionische zouten voor 
stimulering van de calciummobilisatie ter voorkoming van 
melkziekte na afkalven. Specifiek mineraal bestemd voor de 
laatste 14 dagen van de droogstand.

RumiAdd LSC
RumiAdd LSC is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van 
de leverfunctie gedurende de transitiefase van melkkoeien. 
RumiAdd LSC bevat een unieke combinatie van lever onder-
steunende additieven. Deze toevoegingen hebben als ge-
meenschappelijk doel om de leverstofwisseling te activeren 
voor een gezonde opstart van verse koeien.

RumiAdd Animate
Dit product is een combinatie van anionische zouten met unieke 
eigenschappen. Door een innovatief productieproces is het gelukt 
om een mengsel van anionische zouten te produceren dat en 
geconcentreerd en smakelijk is. Met RumiAdd Animate is het 
mogelijk om de kation-anion balans in droogstandrantsoenen 
extreem te verlagen.

RumiSpecials Melk’Stop
Melk’Stop vermindert de productie tijdens 
het droogzetten en ondersteunt de weerstand 
in de uier. Melk’Stop is een vloeibaar mengsel 
van plantaardige bestanddelen wat direct 
in de bek of via een drench ingegeven kan 
worden op het moment van droogzetten waarmee 
druk op het uier en dus melk uitliggen voorkomen kan worden.

Topro Recover
De koedrank Topro Recover is een electrolytenoplossing die 
bijdraagt aan een sneller herstel van de koe na afkalven. 
Het toedienen van Topro Recover vermindert stress en 
verhoogt de fitheid van de koe door een betere vochtvoorziening. 
Daarnaast bevat Topro Recover druivensuiker wat de verbruikte 
energiereserves snel aanvult. De toegevoegde leverstimulerende 
ingrediënten ondersteunen de vetafbraak van de verse koe.

Topro Ketocare
Slepende melkziekte komt vaak voor in het begin van de lactatie. 
De energiebehoefte van de koe kan dan niet worden gedekt door 
de energie opname. Topro Ketocare is een smakelijke, gebruiks-
klare oplossing op basis van propyleenglycol die oraal toegediend 
kan worden met een drench of vloeibaar doseersysteem. Topro 
Ketocare dient ter genezing van slepende melkziekte bij koeien. 
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