
Samenstelling
Dextrose, Natriumchloride, weipoeder zoet, 
calciumcarbonaat, kaliumchloride, natriumbicarbonaat.

Toevoegingsmiddelen per kg
Vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk 
omschreven stoffen met een gelijkaardige werking:
Vitamine A (retinlyacetaat) .............................................120.000 IE
Vitamine D3 ...................................................................................20.000 IE
Vitamine E (all rac-alpha-tocopherylacetaat) .......1.500 mg
Niacinamide....................................................................................1.200 mg

Verbindingen van sporenelementen
Jodium (calciumjodaat watervrij) ..................................15,00 mg
Kobalt (gecoat kobalt-(II)-carbonaat-granulaat) ..2,00 mg
Selenium (natriumseleniet)....................................................3,00 mg
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Opstarten na afkalven
Een kwetsbare periode in het leven van een melkkoe 
is die rondom het afkalven. Er vinden namelijk 
grote veranderingen plaats waaronder het geboren 
worden van het kalf, het op gang komen van de 
melkproductie en rantsoenwisselingen. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat in deze periode zich problemen 
kunnen voordoen. Melkziekte is hiervan een voorbeeld.  
Melkziekte wordt veelal veroorzaakt door een  
calciumtekort in het bloed. Dit ontstaat omdat de 
koe na afkalven begint met het produceren van grote 
hoeveelheden melk. Hier is calcium voor nodig. De 
calciumvoorraad in het bloed raakt dan al snel uitgeput 
en dus zal de koe calcium uit botten mobiliseren. Echter 
ook hiermee kan de koe niet altijd voldoen in de acute 
behoefte aan calcium. Een mogelijk gevolg hiervan is 
dat de koe moeite heeft om in de benen te komen. Niet 
altijd zijn de tekenen van calciumtekort even duidelijk, 
maar ook een minder ernstig calcium tekort doet de 
voeropname en melkproductie dalen. 
Afkalven kost veel energie en de koe verliest veel vocht. 
Extra toediening hiervan is dus belangrijk om de koe 
goed op te laten starten na afkalven. Een doeltreffende 
manier om dit te doen is het toedienen van de Topro 
Recover.           
 
Topro Recover
Topro Recover is een koedrank die energie, calcium, 
magnesium, vitamines, sporenelementen en 
antioxidanten met elkaar combineert. Energie is 
toegevoegd in de vorm van o.a. dextrose waardoor de 
koe zich na het afkalven fitter voelt en eerder naar het 
voerhek gaat om te vreten. Calcium is toegevoegd om 
bij te dragen aan het voorkomen van melkziekte.    
Ter ondersteuning van de weerstand na afkalven 
zijn de vitamines A, D3 en E toegevoegd. Daarnaast 
bevat Topro Recover de sporenelementen selenium, 
kobalt en jodium. Deze micro-mineralen dragen bij aan 
de weerstand en penswerking wat belangrijk is voor 
een goede opstart van de koe. Niacine is toegevoegd 
om de algehele stofwisseling te bevorderen. Verder zijn 
er fenolen aan toegevoegd. Fenolen zijn natuurlijke 
antioxidanten die een uitstekende aanvulling op 
vitamine E vormen. 
Topro Recover moet worden opgelost in 20 liter lauw 
warm water. Dit heeft als voordeel dat de pens direct 
na het afkalven gevuld wordt waarmee de kans op 
lebmaagdraaiingen wordt verkleind. 

Artikelnummer
110005
110006 

Aanvullend diervoeder

Diersoort
melkkoeien

Inhoud
5 x 1000 g
12 x 1000 g

GMP+ FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322
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Producteigenschappen
Energie Directe energieboost na
 afkalven, stimuleert de
 voeropname 
Calcium Draagt bij aan het
 voorkomen van melkziekte.  
 Vult calciumtekort aan -
 nodig voor het goed
 functioneren van o.a.
 spieren. 
Vitamine A, D en E Vitamine A en E zijn  
 belangrijke antioxidanten.
 Vitamine D is nodig voor
 een goede calcium-
 huishouding
Selenium, kobalt Selenium is belangrijk bij
en jodium het onschadelijk maken van
 peroxiden/vrije radicalen.
 Jodium is een onmisbaar
 bestanddeel van schildklier-
 hormonen.
 Kobalt is nodig voor een  
 goede penswerking.
Niacine Belangrijk voor de stof-
 wisseling en omzetting van
 eiwitten, vetten en
 koolhydraten.
 Heeft anti-oxidatieve
 werking.
Polyfenolen Natuurlijke antioxidant,
 vangt vrije radicalen af.
 Uitstekende aanvulling op  
 vitamine E. 
Elektrolyten Opname van elektrolyten
 compenseert (deels) het
 verlies hiervan door  
 afkalven.
Smakelijk product Goede opname door de koe.
door toevoeging Meloenaroma is als beste
meloenaroma getest.
Geportioneerde Handig in gebruik.
verpakking per Altijd goede dosering.
behandeling Hygiënisch.
Oplossen in Geeft vulling in de pens. 
20 liter water Hierdoor minder kans op
 lebmaagdraaiing.  
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Bewaren
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Beschermen tegen vorst.

Gebruiksaanwijzing
Verstrek Topro Recover zo snel mogelijk na afkalven. Los 
1 sachet op in 20 liter lauwwarm water (± 38° Celsius). 
Roer totdat het product volledig is opgelost.
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