
Selko® LactiBute 

Voor boeren die streven naar een  
zo gezond mogelijke veestapel
Stressfactoren als onregelmatige voeropname, hittestress en afkalven hebben grote impact op darmgezondheid. 
Een gezonde darm is efficiënter in het opnemen van voedingsstoffen uit het rantsoen, waardoor een hogere 
productiviteit wordt gerealiseerd. Selko LactiBute is een gepatenteerd, pensbestendig prebioticum, waarvan 
is aangetoond dat het de fermentatie in de dikke darm verbetert en de productie van boterzuur verhoogt. 
Daarmee wordt de gezondheid van de dikke darm ondersteund. Door Selko LactiBute aan het rantsoen van 
je koeien toe te voegen, neemt de meetmelkproductie gemiddeld met 0,9kg per dag toe, waardoor ook 
je voersaldo toeneemt. Selko LactiBute is uitgebreid getest op zowel onderzoeks- als praktijkbedrijven in 
Nederland en de rest van de wereld.

Praktijkonderzoek naar verschillen in melkproductie
In een wetenschappelijk praktijkonderzoek op 6 Nederlandse melkveebedrijven werden  
na slechts 60 dagen al de volgende verschillen in melkproductie waargenomen:

Controle Selko LactiBute Verschil

Melk (kg) 29,2 30,1 + 0,9 kg

Vet% 4,67 4,64 - 0,03%

Eiwit% 3,76 3,81 + 0,05%

Vet (kg) 1,33 1,36 + 30 g

Eiwit (kg) 1,07 1,12 + 50 g

Meetmelk 31,8 32,7 + 0,9 kg

Tabel 1. Melkproductiegegevens per dag voor koeien gesupplementeerd met Selko LactiBute vergeleken met controle.  
Melkproductie gemeten op dag 60 van periode. Significante verschillen (P<0,05) zijn dikgedrukt weergegeven.

Veiligheid 
Van toepassing is de veiligheidsinformatie die kan worden 
gevonden in het veiligheidsinformatieblad.

Voordelen
• Ondersteuning darmgezondheid
• Betere benutting energie en eiwit
• Hogere vet- en eiwitproductie
• Weerbare koeien
• Gezondere veestapel

Specificaties

Selko LactiBute Maxcare LactiBute Topdress

Doelgroep Lactatie + droogstand Lactatie + droogstand

Dosering (koe/dag) 16 gram 50 gram

Verpakking 25 kg zakgoed 20kg zakgoed

Kleur Wit/crème wit/crème/lichtbruin

Productvorm Microcapsules Semoule

Ingrediënten Gehydrogeneerd geraffineerd palmvet, 
calcium gluconaat, calcium carbonaat

Tarwe, tarwekortmeel, gehydrogeneerd 
geraffineerd palmvet, calcium gluconaat, 
melasse, calcium carbonaat

Opslag 
Koel en droog bewaren in afgesloten verpakking.
Houdbaarheid: 12 maanden.



Melkveehouder Mark de Mol  
uit Loosbroek
Aantal stuks melkvee: 110

“Naast meer melkeiwit, zag ik ook verbetering 
in de vruchtbaarheid van mijn dieren”
“Ik werd benaderd om mee te doen aan een blinde test, waarbij het effect 
van mineralen werd onderzocht. Ik had op dat moment geen problemen in 
de stal, maar was toch nieuwsgierig naar het product en de resultaten. Ik had 
al snel door bij welke groep Selko LactiBute was toegevoegd. De mest van 
die groep was na een paar dagen al zichtbaar veranderd; het oogde veel 
homogener. Nog veel duidelijker was de plus op de melkproductie van deze 
groep. Met name het melkeiwit steeg.” 

“Naast de verbeterde melkproductie, merkte ik dat de koeien actiever waren. 
Alsof ze letterlijk meer energie hadden. Ook het detecteren van de tocht ging 
makkelijker. Voorafgaand aan de proef had ik redelijk veel koeien die open 
waren. Aan het einde van de proef bleek het merendeel drachtig te zijn. Als 
je het mij vraagt, heeft Selko LactiBute een positieve invloed op de algehele 
vruchtbaarheid van de dieren!”

“Al met al ben ik erg tevreden met het resultaat. Zeker nu de grondstoffen 
steeds duurder worden, is elke procent dat het rantsoen beter wordt benut 
mooi meegenomen. Op die manier kan ik op mijn krachtvoer besparen of 
een hogere melkwinst behalen.”

Melkveehouder Anton Verhoeven uit Sint Hubert
Aantal stuks melkvee: 130

“De koeien hielden het beter vol. Ook de opstart ging vlotter.”
“Normaal gesproken gebruik ik geen additieven, maar Trouw Nutrition staat bekend als een betrouwbaar bedrijf dat 
professioneel onderzoek doet. Het leek me daarom interessant om eens mee te doen met een proef. Een goede keuze, 
want ik merkte direct verschil met het additief in het rantsoen. Mét additief produceerden mijn koeien gemiddeld 0.6 kg 
meer melk per koe. Bovendien hielden die koeien het beter vol. Ook de opstart ging vlotter.” 

“Naast meer melk, had ik ook het idee dat de diergezondheid vooruitging. In de periode was het celgetal mooi laag 
(schommelde rond de 100) en ik had minder problemen met de klauwen, de klauwbekapper was aanzienlijk sneller klaar. 
Ik ben echt enthousiast; met name vanwege de verhoogde melkproductie. Ik ga Selko LactiBute nu inzetten bij al 
mijn melkkoeien.” 

Trouw Nutrition
Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten

www.trouwnutrition.nl

Trouw Nutrition 
Akkerhage 4, 9000 Gent, België

www.trouwnutrition.be


