GENIAL

OREGANO
Geniale natuurkracht
Gebruik
GENIAL Oregano kan het beste
worden ingezet in premixen
voor complete voeders en
melkvervangers, bestemd voor
jonge dieren.

Toepassing
De dosering kent een range van
100 gram tot 1000 gram per
ton eindvoer of melkvervanger.
De optimale dosering per
diercategorie hangt sterk af van
andere in het voer aanwezige
additieven. Twilmij geeft hier
desgewenst graag een advies
op maat.

Twilmij heeft na jaren van onderzoek en praktijkervaringen
vastgesteld dat natuurlijk oregano extract een grote aanwinst is voor
moderne voerconcepten, vanwege het brede werkingsmechanisme.
Natuurlijk oregano extract bevat sterk bioactieve essentiële oliën
zoals carvacrol en thymol. Deze componenten verstoren de
waterhuishouding en het energiemetabolisme van de bacteriecel.
Meer dan 200 andere oliën (linalol, p-cymenen, gamma-terpinenen
e.d.) versterken de werking van natuurlijk oregano extract.
Verschillende proeven tonen de positieve werking van oregano in
voeders en melkvervangers aan. Dit uit zich niet alleen in verbeterde
dierprestaties, maar ook in een lager medicijnverbruik en een
verbeterde mestconsistentie.
GENIAL Oregano is een natuurlijk extract van de Oreganum vulgare
plant op drager (7.5%).

Verpakking
GENIAL Oregano is verpakt per
25 kg.

Houdbaarheid
GENIAL Oregano is in gesloten
verpakking, mits koel en droog
opgeslagen, tot 6 maanden na
productiedatum houdbaar.
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Aanvullende premix ter ondersteuning van de darmgezondheid;
Helpt bij het in stand houden van een evenwichtige microﬂora in
het maagdarmkanaal;
Ondersteunt het nonspeciﬁeke immuunsysteem;
Ondersteunt de vertering door een positief eﬀect op
de diereigen enzymproductie en verbetert daarmee de
nutriëntverteerbaarheid;
Bevordert de voeropname;
Goed mengbaar en toepasbaar in premixen en diervoeders.
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