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VOERCONCEPT VOOR 
GEZONDER VEE

NATÜRLICH – ERSTKLASSIG

         

      

         

                        
      

      
     

    
    

    
    

 
   

   
   

   
   

   
   

 
   

    
    

    
    

    
    

  
      

        
                                               

                                 
                                             

         

 
  

  

    
    

    
   

   
   

   
   

   
  

     
     

     
                  

               
  

               
  

  

              
                  

         

      

         



 Smart.feed.concept.
MINDER RUW EIWIT, GEZONDE ORGANEN, BETERE N-STOFWISSELING



TREMONIS 
NATURAVIT ® 
Diervriendelijk voer 
voor een hoge productie.

Tremonis naturaVit® is meer dan een 
serie hoogwaardige voerproducten. 
Bij dit totaalconcept staan gezond-
heid, welzijn, opbrengst en vrucht-
baarheid van de veestapel centraal.

De naturaVit®-producten 
zijn ontwikkeld in  
nauwe samenwerking 
met de Duitse veearts 
dr. Karl-Heinz Schmack. 

Met naturaVit® mag het voer van 
melk- en vleesvee minder ruw eiwit 
bevatten. Dit diervriendelijke concept 
verbetert de stikstofstofwisseling en 
de orgaangezondheid, waarbij de 
productie en vruchtbaarheid op peil 
blijven.

De levende gistcellen in naturaVit® 
stabiliseren de microflora in het 
spijsverteringsstelsel en zorgen voor 
maximale eiwitopname bij een zo laag 
mogelijk ruw-eiwitgehalte. Bij dage-
lijks gebruik werkt naturaVit® het best.



VOERCONCEPT NATURAVIT ®
Voor een rendabele, 
efficiënte bedrijfs-
voering moet het 
vee gezond zijn.

De gezondheid van een koe 
staat of valt met de toestand 
van haar lever en nieren, en die 
hangt op zijn beurt af van de 
penswerking.

Een evenwichtig rantsoen dat 
optimaal aansluit op de stofwis-
seling van het vee is de sleutel 
tot een optimale penswerking. 
Dit geldt in gelijke mate voor 
jongvee, melkvee (ongeacht het 
lactatiestadium) en vleesvee.

Onze naturaVit®- 
producten stimuleren 
nuttige bacteriën in de 
pens, zodat vezels en ruw 
eiwit beter worden benut.

naturaVit® voorkomt een verstoorde 
spijsvertering en stofwisseling. Alle 
voedingswaarde komt vrij in de pens, 
waardoor de volledige genetische aanleg 
van het vee wordt benut zonder nadelen 
voor de diergezondheid.



HET NATURAVIT ®-EFFECT 
Koeien die naturaVit® krijgen blijven in goede conditie, 
ook bij hoge productie. Dit komt hun economische levens-
duur ten goede.

Hogere melkproductie

Gezonde koeien leveren veel meer 
winst op voor de melkveehouder.

Uit onze jarenlange ervaring blijkt 
dat de melkgift stabieler verloopt 
bij gebruik van naturaVit®. De curve 
neemt niet zo snel af na de eerste 
drie maanden van de lactatieperiode. 
De koe behoud zo langer een hoge 
productie en heeft dus een langere 
economische levensduur. 

Betere voerbenutting
Het doel van minder ruw eiwit voeren in combinatie 
met naturaVit® is ook een langlevende gezonde koe, 
met een maximaal ureumgehalte van max. 10 mg 
per 100 g melk. naturaVit® stimuleert de volledige 
van nature aanwezige microflora in de pens en ver-
betert zo de vertering van het voer.

Dit resulteert in betere vezelvertering, hogere 
opname van droge stof en een betere eiwittoe-
voer. Door de hogere opname en betere vertering 
verliezen verse koeien minder gewicht. Er wordt 
minder ammoniak vanuit de pens opgenomen in de 
bloedbaan, wat leidt tot stabilisatie van de vrucht-
baarheid, de uier en de stofwisseling. 

Dit voorkomt aandoeningen zoals ketose, mortel-
laro, lebmaagziektes en vastliggen.  De pens van  

 

droge koeien kan voor het afkalven worden gecon-
ditioneerd met naturaVit®. 

Dit stimuleert de eetlust en vermindert tegelijkertijd 
de stress door voerverandering aan het begin van 
de lactatie.

Minder 
spijsverteringsproblemen

Wat voor voer een koe ook krijgt, de pH in de pens 
schommelt altijd. Na de voerbeurt kan de pH dalen 
tot onder het optimum van 6,5 – 7. Stabilisatie van 
de pH voorkomt problemen zoals pensverzuring.



TREMONIS NATURAVIT ®:
DE PRODUCTEN IN VOGELVLUCHT

Met dit supplement krijgen her-
kauwers voldoende eiwit binnen 
met minder ruw eiwit in het 
rantsoen. Er is een kostenbespa-
ring mogelijk doordat er minder 
mineralen hoeven worden bij-
gevoerd. De levende gistcellen 
zorgen voor een evenwichtige 
spijsverteringsmicroflora, vooral 
in de voormagen.

naturaVit® 5500 heeft het 
meeste effect als dagelijkse toe-
voeging volgens het voeradvies, 
ook bij melkveekrachtvoer met 
minder ruw eiwit of zelf samen-
gesteld krachtvoer op basis van 
graan.

naturaVit® 5500 bevat levende gist-
cellen van de stam Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 493.94, biergist), 
vitaminen en sporenelementen.

Bij behoefte aan meer vitaminen 
is naturaVit® 5505 de aangewe-
zen keus. naturaVit® 5505 bevat 
tweemaal zoveel vitamine A, D3 
en E als naturaVit® 5500.

Ook naturaVit 5505® bevat levende 
gistcellen van de stam Saccharomy-
ces cerevisiae (CBS 493.94, biergist), 
vitaminen en sporenelementen.

naturaVit® 5500

naturaVit® 5505

celkern

golgicomplex
celwand

mitochondriën endoplasmatisch reticulum

lysosoom



Dit product is speciaal ontwikkeld 
voor biologische bedrijven. Het vol-
doet aan de Europese verordening 
voor biologische productie. Met 
naturaVit® pur 5510 heeft melk- en 
vleesvee minder ruw eiwit in het 
voer nodig, wat de gezondheid 
en het welzijn van de dieren ten 
goede komt.

Aan naturaVit® pur 5510 zijn be-
wust geen vitaminen toegevoegd.

Dit product bevat naast levende 
gistcellen van de stam Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 493.94, biergist) alleen 
sporenelementen.

Dit product is volledig afgestemd op 
de ecologische landbouw, waarvoor 
hogere eisen gelden dan in EG-ver-
ordening 834/2007 voor biologische 
productie.

Aan naturaVit® pur pur 5511 zijn geen 
vitaminen of sporenelementen toege-
voegd. Dit product mag in Nederland 
worden ingezet in de biologische 
sector.

naturaVit® pur pur 5511 bevat uitsluitend le-
vende gistcellen van de stam Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 493.94, biergist).

naturaVit® pur 5510

naturaVit® pur pur 5511



TREMONIS NATURAVIT ®: 
GEZONDE DIEREN, BETERE OPBRENGST

Importeur voor Nederland:
Bij de Oorsprong B.V.

Teeuwserf 42
7722AP Dalfsen

E-Mail: info@bijdeoorsprong.nl
Web: www.bijdeoorsprong.nl 

Tel: 0529 – 215030

TREMONIS GmbH
Westfälische Straße 251

44309 Dortmund – Brackel
E-Mail: info@tremonis.de
Tel: + 49 (0)231 – 25 06 0

Deze brochure wordt u aangeboden door:

www.tremonis.de NATÜRLICH – ERSTKLASSIG

melkvee 
150-250 g per dier  

per dag

vleesvee
75-125 g per dier  

per dag

jongvee 
75-100 g per dier  

per dag

Voor alle naturaVit ®-producten geldt het volgende voeradvies:


