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Ruval Plus Vloeibare Eiwitbron &broeiremmer. 
 
Ruval Plus is een eiwitrijk en smakelijk vloeibaar voedermiddel, geschikt 
als eiwitcorrector in melkvee- of vleesvee rantsoenen. Ruval Plus 
conserveert uw kuilrantsoen. Daarnaast bevat Ruval Plus 
voedingsstoffen die de pens fermentatie stimuleren en de gezondheid 
van de dieren bevordert. 

Ruvalplus wordt gebruikt als eiwitbron in rundveevoeding. Het vervangt 
ruwvoeders en enkelvoudige voedermiddelen zoals soja- en 
raapschroot, tarwegistconcentraten in TMR rantsoenen. Bij eiwittekort 
op pensniveau (OEB) is Ruvalplus de geschikte eiwitbron.  
Ruvalplus zorgt voor hogere voeropname door zijn positieve smaak 
(o.a. citroenzuur) en een beter menging van het rantsoen.  

Het zorgt voor een betere conservering en beperkt broei door 
aanwezigheid van organische zuren. Uit proeven blijkt dat broei in TMR 
tot 8 u kan uitgesteld worden door toevoeging van Ruvalplus. 

Ruval is een eiwitbron met een hoog eiwitgehalte maar met een zeer 
laag fosforgehalte.  Deze combinatie maakt het product Ruval zeer 
interessant als eiwitrijk krachtvoeder op  melkveebedrijven. 

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

Droge Stof 655 (DS=65.5%) Calcium (Ca) 5.2 gram 

Ruw Eiwit 390 gram Fosfor (P) 0.7 gram 

Ruw Vet 5 gram Magnesium (Mg) 3.5 gram 

Ruwe Celstof 0 Natrium (Na) 33.0 gram 

Ruwe As 123 gram Kalium (K) 7.7 gram 

Zetmeel (TOT) 0 gram Chloride (Cl) 13.7 gram 

Bestendig Zetmeel 0 gram VEM  1054 

Suiker  42 gram VEVI 1139 

Organische zuren 153 gram DVE 62 

FOS 531 OEB 281 

 

De voordelen van Ruval Plus: 

- Hoog gehalte aan ruw eiwit, gemiddeld 39% 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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CONTACT 

Kerkhof & Bakker 
Veevoeders en transport 
 
Waterweg 41  
3882RA Putten 
 
Polderweg 120  
3125KE Schiedam 
 
WEBSITE: 
www.kerkhofbakker.nl 
 
E-MAIL: 
info@kerkhofbakker.nl 
 
Tel: 
+316 1449 9890 
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