
                

 

 

ZeoFarmFeed® Technologisch 
diervoederadditief 

 
Ammoniakbinder 
Vochtregulering 
Toxinebinder 

 
 

Algemeen: 
ZeoFarmFeed® bestaat uit het kleimineraal zeoliet; Clinoptiloliet (1g 568). Clinoptiloliet wordt in diervoeders 
met name ingezet ter bevordering van de algemene gezondheid en productiviteit van de dieren, als binder 
van gifstoffen en ammoniak. Daarnaast beschikt het kleimineraal over een hoog vochtregulerend vermogen. 
Voor meer informatie en wetenschappelijke publicaties; zie de website.  
 
Eigenschappen: 

• bindt afvalstoffen, gifstoffen en zware metalen; 

• absorbeert ureum, ammonium, ammonia(k), stikstof en fosfaat; 

• pH regulerend effect, stabiliseert de pH-waarde en ontzuurt het lichaam;  

• vochtregulerend vermogen;  

• hoge buffer eigenschappen, hoge C.E.C.-waarden. 
 
Gezondheid: 

• verbetert de weerstand en de algemene gezondheid; (groeikenmerken, vruchtbaarheid, vitaliteit, 
immuniteit, productiviteit); Vermindering van veterinaire en antibiotica behandelingen  

• verbetert de klauw- / hoef- / voetzoolgezondheid. 

• optimaliseert de maag- darmflora; 

• ter voorkoming en behandeling van diarree bij lammeren en kalveren; 

• minder verzuring en ureumvorming in de maag, darmen, bloed, mest en melk; 
• stabiliseert een laag celgetal en ter voorkoming/ behandeling van melkziekte.  
 

Milieu, stalklimaat en mest: 

• reduceert de ammoniakemissie in de stal tot zo’n 85%; 

• verbetert de stikstofbenutting; verlaagt de stikstof- en fosfaat uitscheiding via de mest aanzienlijk; 

• leidt tot een aanzienlijk drogere mest, geeft minder mest(-afvoer) en drogere stallen; 

• verbetert de mestconsistentie en homogeniseert de mest.  
 
Verbetering eigenschappen van het voer: 

• verbetert de rantsoen-/ eiwitvertering, verlaagt de voederconversie; 

• voorkomt schimmel en broei van ruw- en kuilvoer; 

• geeft vitaminen extra kracht.  
 
ZeoFarm®: (Europees gecertificeerd diervoederadditief) 

• is rijk aan natuurlijke mineralen en spoorelementen. 

• is pH neutraal, getest op zware metalen, dioxines en PCB’s. 
 
Dosering: (zowel mogelijk in combinatie met ruw- en kuilvoer als met mengvoer) 

Rundvee:   100 gram/koe/dag (kuil of mengvoer. Jongvee: 50 gram/kalf/dag/kuil of mengvoer. 
Varkens:     10 gram/kg mengvoer. 
Pluimvee:      7 gram/kg mengvoer. 
Schapen/geiten:              10 gram/dier/dag   Lammeren 10 gram/dier/dag/mengvoer. 
 

Verpakking: 
ZeoFarm® wordt geleverd in zakgoed à 25 kg.  
Tevens (verkrijgbaar bij SECUREFEED- mengvoeders) 
Wij zijn GMP+ international en SECUREFEED gecertifceert. 
 
 

Zeolite Products®      tel. +31 (0)315 76 90 29 

Lireweg 13  

7051 HW Varsseveld mail: info@zeolite-products.com 
The Netherlands  website: www.zeolite-products.com 


