MineralRokker
- til kreaturer og heste på græs

Til økonomisk optimal og fysiologisk korrekt tilskudsfodring
med ædelystmineraler i fx granuleret form

Fakta


Mineralfoderautomaten fungerer som en væltepeter, og dens unikke design med en høj spildkant
forhindrer spild af mineraler selvom dyrene puffer meget rundt med den.




Toppen beskytter mineralerne mod forurening med regnvand, gødning og urin.
Vægten er 38 kg, højden 88 cm og diameteren 77 cm.




En mineralfoderautomat betjener ca. 50 dyr.
Kan fyldes med op til 50 kg mineraler ad gangen (normalt nok til fx 50 kvier i 2 uger).




Fremstillet af stærk plastik, rustfri stål (bolte og skruer), og med en klods af støbejern som modvægt i
bunden. Kræver ingen rengøring eller pleje. Alle dele kan genanvendes.
Plastfarverne er beskyttet med et UV filter så de ikke bleges af solen.



Mineralfoderautomaten er frostbestandig så man kan lade den stå ude om vinteren.




Patenteret og mønsterbeskyttet.
Kan leveres med en u-bolt til montering på toppen for at lette flytning med frontlæsser el.lign.

Overbevisende effekt
Produktion, reproduktion og sundhed
Praktiske forsøg har vist, at der opnås betydelige forbedringer i tilvækst og reproduktion:


Et praktisk forsøg i Vildmoserne i viste, at den daglige tilvækst var 30 % højere hos de hold kvier, som
fik granulerede mineraler i en MineralRokker, i forhold til de kontrolhold, som ingen mineraler fik.



Et praktisk forsøg i Sverige sammenlignede anvendelse af granulerede mineraler med sliksten.
Konklusionen var, at tilvæksten var 13 % bedre hos de hold, som fik granulerede mineraler, og desuden
at antal inseminationer per drægtighed i den kommende vinter var 0,5 stk. lavere hos kvier, som i den
forudgående sæson fik tilbudt granulerede mineraler frem for sliksten.



Praktiske observationer i 14 besætninger har dokumenteret, at græssende kreaturer ikke får deres
behov for mineraltilskud dækket via slikbaljer – optagelsen af granulerede mineraler tildelt i
mineralfoderautomater er over dobbelt så stor.

Økonomi
Mineralfoderautomaten muliggør tildeling af fysiologisk optimale og billige ædelystmineraler, fx i
granuleret form:


Slikbaljer og –spande er et dyrt alternativ til granulerede mineraler. Slikbaljer har et større eller mindre
indhold af melasse og andre organiske fodermidler, på bekostning af indholdet er mineraler. Slikbaljer
er ofte dobbelt så dyre som granulerede mineraler per kg. Med mindre indhold af mineraler og den
dobbelte pris per kg bliver det op til fire gange så dyrt at anvende slikbaljer som at anvende
granulerede ædelyst-mineraler.



Sliksten er ikke en realistisk form for mineraltilskud. Sliksten består typisk af over 95 % salt og kun ca. 1
% sporstoffer og vitaminer - i nogle fabrikater er der desuden ganske små mængder makromineraler
som magnesium, fosfor og svovl. Sliksten er på grund af deres sammensætning helt utilstrækkelige
med hensyn til at sikre en optimal produktion hos dyrene. Desuden gør slikstenenes hårde konsistens at
dyrene kun kan optage ubetydelige mængder.

For de fleste besætninger vil investeringen i en MicroFeeder MineralRokker tjenes hjem i løbet af blot 2-4
måneder. Med MINERALKALKULATOR som du finder på http://www.microfeeder.com kan du selv lave en
beregning baseret på egne forudsætninger.
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