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Poeder nr. vier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling  Verwerkte voedermiddelen per 100 gram: 48,55 gram natriumbicarbonaat, 21,43 gram gedroogde 

kalmoeswortel, 15,72 gram gedroogd natriumsulfaat, 7,15 gram gedroogde gentiaanwortel, 6,43 gram 
natriumchloride, en 0,72 gram kaliumsulfaat. 
Analytische bestanddelen: ruw eiwit: 1,9%, ruwe celstof: 1,9%, ruw vet: 0,9%, ruw as: 56%, vocht: 
3,8%, zetmeel: 9,8 gram/100 gram en suikers (als glucose): 2,4 gram/100 gram. 

 
Eigenschappen  Poeder nr. vier kan in aanvulling op het normale rantsoen aan herkauwers worden gegeven ter 

vermindering van het risico van acidose. De samenstelling levert waardevolle elektrolyten ter 
bevordering van een goed zuur/base evenwicht en een normale darmwerking. Tevens bevordert 
Poeder nr. vier een goede darmfl ora en stimuleert een goede penswerking. De plantaardige 
bestanddelen leveren o.a. looistoffen en de mineralen vormen een nuttige aanvulling op een rantsoen 
waarvan de samenstelling niet optimaal is voor een goede spijsvertering. 

 
Doeldier     Rund 
 
Indicaties  Aanvullend diervoeder voor herkauwers ter vermindering van het risico van acidose.  
 
Toediening/dosering Poeder nr. vier wordt toegediend als aanvulling op het normale rantsoen van hoogproductieve 

melkkoeien en intensief gevoederde runderen. Bij het risico op acidose is een aanpassing van het 
dagrantsoen (hoeveelheid vezels en gemakkelijk fermenteerbare koolhydraten) wenselijk, raadpleeg 
daarvoor de dierenarts of voedingsdeskundige.  
Gebruik: los de inhoud van ½ sachet op in 1½ liter warm water en voorkom klontvorming. Het 
opgeloste mengsel met behulp van een geschikte fles of een sonde oraal toedienen.  
Gebruiksduur: 3-5 dagen.  
Volwassen rund: tweemaal per dag ½ sachet. Indien noodzakelijk kan iedere vier uur ½ sachet 
toegediend worden. 

 
Contra-indicaties Niet toedienen bij afwezigheid van darmpassage. Niet toedienen bij (pens)alkalose. 
 
Wachttijdadvies    Vlees: 0 dagen 
     Melk: 0 dagen 
 
Bewaarcondities/Houdbaarheid Droog en tussen 15-25ºC bewaren. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Houdbaar tot 2 jaar na 

productiedatum. 
 
Verpakking     Doos met 10 sachets à 280 gram. 
 
Registratienummer    NR 
 
Kanalisatie     Vrij 
 
Artikelnummer    86.016.14 
 
EAN code     8714076006256 Poeder nr. vier doos 10 stuks 
     8714076002029 Poeder nr. vier sachet 
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