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Pulsaline

Pulsoran

Natuurlijke stimulans
voor vleesvee in de eindfase

Multifunctionele natuurlijke stimulans
Daggroei&vleesvetpercentagevleesvarkens

Productbeschrijving

Gebruik

Productbeschrijving

Dosis en gebruik

✔ natuurlijk product, gebaseerd op plantenextracten
✔ effectief in lage dosis
✔ verhoogde invloed op de daggroei en slachtrendement
✔ verhoogt het geslacht gewicht
✔ kalmerend effect
✔ verbetert vleestechnische eigenschappen als
malsheid, kleur, smaak en bewaring
✔ kortstondige opwarming tot 80°C mogelijk,
zonder verlies aan activiteit

2 x per week (bijv. maandag en donderdag)
Te gebruiken bij vleesvee in de laatste weken voor slachting.

✔ natuurlijk product op basis van gepotentialiseerde
plantenextracten en nebulisaten
✔ synergetische/actieve werking op het metabolisme
✔ effectief in lage dosis en hierdoor goedkoop
✔ specifieke invloed afhankelijk van de dosis en gebruik:
• een pulsatief gebruik (2x/week):
		 beïnvloedt de dagelijkse groei
• kort en constant gebruik (laatste 10 dagen vetmesting):
		 invloed op het vlees- vetpercentage
• constant gebruik gedurende de laatste 4-6 weken:
		 invloed op de voederconversie en het vleesvetpercentage

toename daggroei: 2x/week (bijv. maandag en donderdag)
• Vanaf 70-75 kg: 1 ml-gr/varken/dag
• Vanaf 30-40 kg: 0,75 ml-gr/varken/dag
VERBETEREN VLEESVETPERCENTAGE (PRIK):
De laatste 10 dagen: 1 ml-gr/varken/dag.
Apart of combineren met eerst een periode van 2x/week,
dit om de daggroei te stimuleren.
verbeteren voederconversie en vleesvetpercentage:
• laatste 6 weken: Pulsoran poeder: 400 gr/ton
• laatste 4 à 6 weken: Pulsoran liquid: 500 ml/1000 L water

Verpakking & bewaring
Pulsaline is verpakt in zakken van 20 kg. Bij pulsatief gebruik is dit
voldoende voor 100 stieren, of 83 koeien, of 400 kalveren, of 830
schapen. Donker, ongeopend en onder 25°C bewaart
Pulsaline gedurende 3 jaar

VALIKAL POEDER

periode

dosis/dag/dier

totaal/dier

stier

10 weken

10 gr

200 gr

koe

06 weken

25 gr

300 gr

Kalf

08 weken

3 gr

50 gr

Schaap

06 weken

2 gr

24 gr

Indien men Pulsaline moeilijk 2x/week kan geven, omdat het product vooraf in een meel gemengd wordt, dan geeft men aan de
verschillende diersoorten, elke dag de helft van de hierboven aangegeven dosissen.

Stimuleert de immuniteit, dagelijkse groei
en voederconversie van biggen (7-25 kg)

Verpakking en bewaring
Pulsoran is verpakt in zakken van 20 kg. Donker, ongeopend en onder de 25°C bewaart Pulsoran 3 jaar.

stimexol

Meer en zwaardere biggen spenen …

Productbeschrijving

Gebruik

Productbeschrijving

Dosis en gebruik

✔ natuurlijk aromatisch product
✔ effectief in lage dosis
✔ verbetert sterk immuniteit, daggroei en voederconversie
✔ verhoogt de weerstand van de luchtwegen
tegen bacteriële en virale infecties
✔ optimaliseert de overgang na spenen,
zodat de biggen goed eten en sterk doorgroeien

Biggen van 7-25 kg krijgen 1 kg Valikal poeder per ton voeder.
Indien enkel in het speenmeel gebruikt, is de dosis 2 kg/ton
gedurende 5 à 10 dagen.

✔ specifieke combinatie van plantflavonoïden
✔ gebruikt bij drachtige zeugen
✔ zeer lage kost (€2-€3/zeug/dracht)
✔ verhoogt, zonder extra voer, toom-worpgewicht (+ 2 kg)
• sterkere biggen bij de geboorte
• minder uitval van zwakkere biggen
• meer en zwaardere biggen bij en na spenen
• besparing op extra voer tijdens de dracht
✔ verlaagt de Lectine-titer bij zeugen in de dracht
• verhoogt eetlust en zorgbehoefte rond de partus
• verhoogt toom-speengewicht (+8,5 kg)
• verhoogt ook de vruchtbaarheid in de volgende dracht:
duidelijke bronst, minder terugkomers en meer biggen

de laatste maand van de dracht:
2 gr/zeug/dag (in totaal 60 gr/zeug) in of op het voer
de hele dracht:
1 gr/zeug/dag (in totaal 100 gr/zeug) in of op het voer

Interacties met andere producten
Gelijktijdig gebruik van Valikal met Pulsoran is niet aangewezen,
omdat de resultaten dan verminderen. Verder zijn geen andere
producten gekend, die de werking nadelig beïnvloeden.

Verpakking & houdbaarheid
Valikal poeder is verpakt in zakken van 20 kg.
Biggen van 7-25 kg hebben 30 gr nodig,
zodat 1 zak volstaat voor 665 biggen.
Ongeopend en onder 20°C bewaart Valikal gedurende 3 jaar na
productiedatum. Geopend en goed afgesloten kan men Valikal gedurende 1 jaar bewaren.

Verpakking en bewaring
Stimexol is verpakt in zakken van 20 kg. Geeft men gedurende de
laatste maand 2 gr/zeug, dan is dit voldoende voor 330 zeugen.
Gebruikt men gedurende de hele dracht 1 gr/zeug, dan is 20 kg
voldoende voor 200 zeugen. Geopend en onder 25°C bewaard, is
Stimexol 3 jaar houdbaar na de fabricatiedatum.

Biosan - Agri produceert alle producten onder het FCA certificaat.
Een constante kwaliteit van onze producten is voor u en voor ons een van de belangrijkste doelstellingen.

Estral

verbetert Vruchtbaarheid van zeugen,
worpindex, sta-reflex, productiegetal

Productbeschrijving

Gebruik

✔ natuurlijk product van plantaardige oorsprong
✔ donkerbruin aromatisch poeder
✔ zeer eenvoudig (éénmalig) toe te dienen en goedkoop
✔ verbetert sterk de vruchtbaarheid van zeugen
• vermindert sterk het aantal terugkomers van 10% naar 5%:
percentage eerste dracht stijgt met 5% en meer
		 worpindex gaat van 2,43 naar 2,48
• heeft een invloed op het aantal gespeende biggen
		 en de toomgrootte van 0,7 big extra per worp
		 productiegetal stijgt met minimum 2 biggen/zeugen/jaar
• De bronstsymptomen en sta-reflex verbeteren significant,
		 dekking gebeurt gemakkelijker.

Zeugen De dag voor het spenen of de dag erna: 1 x 50 gr/zeug (=1
maatje), toevoegen aan het eten van de zeugen. Het is eveneens
mogelijk de toediening van deze dosis te verdelen over enkele dagen rond het spenen.
GeLten met regumate De dag nadat men stopt met regumate:
1 x 50 gr/gelt ofwel 15 gr/dag op dag 17-18-19.

Verpakking & bewaring
Estral is verpakt in verzegelde emmers van 5 kg, 1 emmer volstaat
voor een behandeling van 100 zeugen of geiten.
Donker onder 25°C bewaart Estral gedurende 3 jaar.
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