
Ondersteuning van de diergezondheid en 
de groeiende behoefte naar probleemloze, 
duurzame melkkoeien heeft geleid tot extra 
aandacht voor de mineralenvoorziening van 
uw (melk)veestapel.

Uitgangspunt is doelgerichte oplossingen 
bieden, gebaseerd op brede praktijkervaringen 
en kennis van mineralenbehoeften. Jarenlange 
praktijkervaring van het RumiVar team heeft 
geleid tot dit unieke mineralenassortiment.
Afhankelijk van de rantsoensituatie en de 
aandachtspunten kunt u een keuze maken uit 
het ruime RumiAdd mineralenassortiment.
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Voeding met visie voor herkauwers

                                             Mate van extra ondersteuning op:
Type Mineraal Vruchtbaarheid  Weerstand Klauwen Transitie Pensfunctie Hitte stress N-efficiëntie

RumiAdd Junior √√ √√ √√
RumiAdd Basis

RumiAdd Productie √ √ √
RumiAdd Vruchtbaarheid √√ √ √
RumiAdd Klauw Solide √√ √ √√√√
RumiAdd Weerstand √√√ √√√ √√√
RumiAdd Omnigen Weerstand √√√ √√√√ √√√
RumiAdd Droogstand √ √√√ √√ √√√
RumiAdd Omnigen Droogstand √ √√√√ √√ √√√√
RumiAdd Droogstand Close Up √√ √√√ √√ √√√√
RumiAdd Buffer Complex √√ √√ √√√√ √√√√ √ √
RumiAdd pH Stabil √√√√ √ √
RumiAdd Fresh up √√√√ √√√√ √
RumiAdd Spar N √√√√

Schematisch overzicht inzet RumiAdd mineralen   
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RumiAdd Junior
Specifiek jongveemineraal. Bevat organische sporenelementen 
en biotine. Bedoeld voor een gezonde start van een productief 
leven. Extra aandacht voor ontwikkeling van beenwerk, klauwen 
en vruchtbaarheid.

RumiAdd Basis
Economisch basismineraal. Voorziet in de dagelijkse 
basisbehoefte aan vitaminen en mineralen.

RumiAdd Productie
Een geconcentreerd mineraal met hoge gehalten aan 
anorganische sporenelementen. Passend in rantsoenen  
met een lage sporenelementenvoorziening. 

RumiAdd Vruchtbaarheid
Geconcentreerd mineraal met extra Vitamine E en Fosfor (P) 
voor extra ondersteuning van de vruchtbaarheid. Werkt tevens 
ondersteunend op de algehele gezondheid.

RumiAdd Klauw Solide
Uniek mineraal voor de ondersteuning van de klauwgezondheid. 
Bevat extra organisch Zink en Biotine voor een verbeterde 
klauwgezondheid.

RumiAdd Weerstand
Topmineraal voor ondersteuning van de algehele weerstand, 
uier-en klauwgezondheid. Bevat organisch Koper, Zink 
en Selenium. Ook bij slechte benutting van de aanwezige 
sporenelementen geeft dit mineraal voldoende dekking van 
de behoefte. Bevat tevens hoge gehaltes aan Vitamine E en C, 
belangrijk ter ondersteuning van de algehele weerstand.

RumiAdd Omnigen Weerstand   
Gelijk aan de weerstand met toevoeging van OmniGen AF, voor 
bewezen behoud van de weerstand bij stress zoals transitie, 
hitte en hoge producties.

RumiAdd Droogstand
Specifiek mineraal voor droogstaande koeien. Bevat een hoog 
gehalte organische sporenelementen ter verbetering van de 
baarmoeder- en uiergezondheid na het afkalven. Tevens werkt 
het hoge gehalte van antioxidanten, zoals vitamine E, sterk op 
de gezondheid en vitaliteit van koe en kalf.

RumiAdd Omnigen Droogstand 
Gelijk aan de droogstand met toevoeging van OmniGen AF, 
Voor bewezen behoud van de weerstand bij stress zoals bij 
transitie, hitte, hoge producties en vitalere kalveren.

RumiAdd Droogstand Close Up
Dit mineraal heeft vergelijkbare kenmerken als RumiAdd 
Droogstand, aangevuld met anionische zouten ter voorkoming 
van melkziekte. Dit mineraal dient ingezet te worden in de 
laatste 14 dagen van de droogstand. 

RumiAdd pH Stabil
Een buffermengsel ter voorkoming van pensverzuring.  
De combinatie van verschillende buffers maakt RumiAdd  
pH Stabil zeer effectief bij “snelle” zure kuilen.  

RumiAdd Fresh Up
Heeft dezelfde sterke bufferende werking van de pH Stabil, 
echter met toevoeging van onder andere rode peper om de 
negatieve gevolgen van hittestress  te verkleinen door effectief 
de lichaamstemperatuur te verlagen. 

RumiAdd Buffercomplex
Dit mineraal is een combinatie van Klauw Solide en pH-Stabiel. 
Uiterst geschikt bij verzurende rantsoenen en bij hittestress. 
Bevat tevens organisch Koper en Selenium gist, waardoor dit 
mineraal zeer effectief is in ondersteuning van de weerstand.

RumiAdd Spar N 
Verbeterd de stikstof benutting, waardoor er meer microbieel 
eiwit wordt geproduceerd in de pens. Met als gevolg een lager 
ureum gehalte in de melk en een verhoging van de melk eiwit 
productie. 

RumiAdd mineralen met een bijzondere werking op de pensfunctie


