
GmbH

Natuurl i jke bioregulator  met nutr it ionele 
probiot ische werking

● Stabiliseert en reguleert de darm- en pensflora op een natuurlijke manier

● Preventieve werking tegen maag- en darmstoornissen (diarree) en stofwisselingsproblemen 
in de pens (ketoses en pensverzuring)

● Bindt en inactiveert schadelijke stoffen en mycotoxinen 

● Verbetert het lichaamseigen afweersysteem tegen infecties door de vorming van een beschermende 
biofilm op het darmslijmvlies

● Bevat hoogwaardige aminozuren, vitaminen, sporenelementen en enzymen

➞➞ Betere conditie en prestaties van de dieren

Leiber BT-Biergist®

Zeugen: 3 – 5% in het rantsoen 
oftewel 100 – 200 gram
per dier per dag voor dragende 
en zogende zeugen

➞ stimuleert de vruchtbaarheid en 
reduceert het aantal terugkomers

➞ preventief tegen MMA (Mastitis, 
Metritis, Agalactie)

➞ bevordert klauwgezondheid en 
botontwikkeling 

➞ reduceert de mycotoxinebelasting 
in het voer

➞ verbetert de ontwikkeling van de 
foetussen en verhoogt het 
geboortegewicht

➞ verbetert de vitaliteit en het 
aantal levend geboren biggen

Biggen: 2,5 – 5% in 
speen en opfokvoeders

➞ stimuleert de productie van 
verteringsenzymen

➞ stimuleert het immuunsysteem 
en beschermt tegen infectiedruk

➞ probleemloos afspenen zonder 
terugval

➞ voorkomt diarree en vermindert 
de opfokverliezen

➞ verbetert de voederconversie en 
verhoogt de gewichtstoename

➞ vertraagt de passagesnelheid 
waardoor betere 
darmgezondheid en nutrient
vertering

➞ stabiliseert het maag-darm-
kanaal na de speenperiode
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Samenstel l ing

Kalveren: 50 – 100 gram per dag

➞ beschermt tegen infectieziekten 
door stimulering van het lichaams-
eigen,natuurlijke afweersysteem

➞ verbetert de pensontwikkeling en 
snelle ruwvoeropname

➞ minder diarree en minder uitval

➞ verbeterde groei, voederconversie 
en ontwikkeling

➞ geeft een dichte en glanzende 
vacht

Melkvee/Rundvee: 100 – 300 gram per dag

➞ verbetert de vruchtbaarheid

➞ verbetert de tochtigheid, 1e inseminatie 
en conceptie

➞ preventief tegen mastitis, celgetal, 
nageboortproblemen

➞ stimuleert de penswerking en werkt 
preventief tegen ketose en pensverzuring 
bij hoog productieve koeien

➞ preventief tegen klauwproblemen (hoog gehalte aan natuurlijke biotine)

➞ hogere ruwvoeropname en verbeterde gewichtstoename

Ruw eiwit 31,0 %
Ruw vet 7,0 %
Ruwe celstof 9,5 %
Ruw as 6,5 %
Zetmeel 5,0 %
Suiker 1,0 %
Calcium 0,3 %
Fosfor 1,0 %
Natrium 0,1 %
Lysine 1,8 %
Methionine 0,6 %
Meth./Cysteine 1,2 %
Threonine 1,4 %

Kwal iteitsgarantie
De gepatenteerde drogingstechniek staat er garant voor
dat alle voedingsstoffen zoveel mogelijk intact blijven en
dat de acceptatiegraad van het product zeer hoog is. De
houdbaarheid van de BT Biergist is minimaal een jaar. 
Leiber BT Biergist is niet genetisch gemodificeerd. Het
product wordt onder GMP, ISO en QS certificering gepro-
duceerd. De grondstoffen zijn allen afkomstig van Duitse
brouwerijen.

Door thermische behandeling ondergaan bio-actieve stof-
fen, zoals aminozuren, vitaminen en enzymen, vele veran-
deringen. Het is zaak de voedingsstoffen van de biergist tij-
dens het productieproces op een zo hoog mogelijk peil te
houden. Hierbij heeft het droogproces een beslissende
invloed op de biologische activiteit van de biergist. 
Leiber BT-Biergist wordt daarom middels een speciaal
gepatenteerd proces met behulp van een dragerstof bij een
maximale temperatuur van 55 °C gedroogd. De gevoelige

voedingsstoffen die zich in het product Biergist bevinden,
blijven op deze manier de biologische activiteit houden.
Tevens garandeert het speciale droogproces een hoge
acceptatiegraad en smakelijkheid van het product. 
Wetenschappelijke studies hebben herhaaldelijk de betere
fysiologische werking van de Leiber BT-Biergist tegenover
andere gistproducten bewezen. Dit alles maakt dat Leiber
BT-Biergist een effectievere werkzaamheid heeft dan ande-
re gistproducten.  

Het belang van een goed product ieproces

Energie 12.0 MJ
Vitamine B1 90 mg
Vitamine B2 28 mg
Vitamine B6 22 mg
Choline 2300 mg
Niacine 240 mg
Pantotheenzuur 73 mg
Folinezuur 12 mg
Biotine 520 mcg
IJzer 320 mg
Selenium 500 mcg

Leiber BT-Biergist®

40% Biergist (saccharomyces cerevisiae) gebonden aan 60% Bierborstel
Analyse:

VEM 860
VEVI 871

DVE 131.98 g
OEB 106.49 g

EW (x100) 76,17

dv Lys 14,85 g/kg
dv Met+Cys 8,90 g/kg
dv Thr 11,46 g/kg
dv Trp 2,97 g/kg
vP 4,20 g/kg

Leiber  GmbH

Hafenstraße 24 
49565 Bramsche
Duitsland

Telefoon: +49-(0)5461-9303-0
Telefax: +49-(0)5461-9303-28

E-mail: info@leibergmbh.de 
Internet: www.leibergmbh.de


