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Ruval Plus Vloeibare Eiwitbron &broeiremmer. 
 
RuvalPlus is een vloeibaar, eiwitrijk, aanvullend diervoeder en broeiremmer. 
RuvalPlus bevat voedingsstoffen zoals o.a. betaine, die de pensfermentatie 
stimuleren en de gezondheid van de dieren bevorderen. RuvalPlus is heel 
geschikt voor snijmaïs- en perspulprantsoenen. . 

RuvalPlus is rijk aan ruw eiwit, penseiwit, zuren en betaine. Deze combinatie 
maakt het product RuvalPlus zeer interessant als eiwitrijk diervoeder en 
broeiremmer. 

Betaine kan helpen bij de penssynchronisatie 
• Positieve werking op de verteerbaarheid van vezels 

• Gunstig effect op de propion- en azijnzuurproductie in de pens 

• Ondersteuning van het dier bij hittestress dankzij osmotisch actieve 
eigenschappen 

• Stimulering microbiële eiwitsynthese 

RuvalPlus is de geschikte aanvullende eiwitbron en broeiremmer in uw 
basisrantsoen. Het kan tevens voedermiddelen zoals soja- en raapschroot, 
eiwitmengsels en tarwegistconcentraten deels in basisrantsoenen vervangen. 
RuvalPlus zorgt voor een hogere voederopname door zijn positieve smaak 
(aroma en organische zuren) en een betere menging van het basisrantsoen. 

Parameter Gehalte per kg/ds Parameter Gehalte per kg/ds 

Droge Stof 596 (DS=59.6%) Calcium (Ca) 5.3 gram 

Ruw Eiwit 395 gram Fosfor (P) 0.8 gram 

Ruw Vet 5 gram Magnesium (Mg) 3.3 gram 

Ruwe Celstof 0 Natrium (Na) 33.5 gram 

Ruwe As 124 gram Kalium (K) 7.8 gram 

Zetmeel (TOT) 0 gram Chloride (Cl) 13.9 gram 

Bestendig Zetmeel 0 gram VEM  1051 

Suiker  42 gram VEVI 1134 

Organische zuren 150 gram DVE 100* 

Betaine 175 gram OEB 284 

*gebaseerd op de microbiële eiwitvorming, gestimuleerd door betaine 

De voordelen van Ruval Plus: 

- Hoog gehalte aan ruw eiwit, gemiddeld 39,5% in de droge stof. 
- De organische zuren voorkomen broei zodat ook tijdens warme dagen 

een smakelijk en fris TMR rantsoen kan worden gevoerd. 
- Bron van essentiële stikstofverbindingen zoals betaïne en 

glutaminezuur. 
- Verbetert de smaak en voeropname, o.a. door citroenzuur. 
- Een gunstige markt/voederwaardeprijs. 
- Goedkoper dan andere eiwithoudende veevoeders. 
- Hoog gehalte aan droge stof. 
- Laag gehalte fosfor en kalium. 
- Werkt als bindmiddel, waardoor minder ontmenging van rantsoen. 

Aanbevolen hoeveelheid Ruval Plus is ca. 0.5 tot 2kg per volwassen koe per dag. 
Aan te passen aan behoeften van het dier. 
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