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Hoogproductief melkvee heeft veel energie nodig. In bepaalde situaties als de voeropname niet 
aansluit bij de energiebehoefte (bijvoorbeeld tijdens de piekproductie of tijdens periodes van 

 
Om de melkproductie te stimuleren en de koe te 
ondersteunen met geconcentreerde energie, heeft 
GIJS pensbestendige vetten in het assortiment. 
 
Soorten vet 
Vetten komen voor in verschillende varianten, kortketenig 
of (midden-)langketenig, verzadigd of onverzadigd, wel of 
niet pensbestendig. Elke variant heeft een andere (soms specifieke) werking. Waar bijvoorbeeld 
verzadigde vetten het melkvet% verhogen, wordt het door onverzadigde vetten juist verlaagd. De 
keuze voor een product hangt dus af van het doel dat je wilt bereiken. 
 
Toepassing van vet 
• Het voeren van vetten loont het meest bij hoogproductieve dieren.  
• Tussen 30 en 150 dagen in lactatie is ideaal en geeft het hoogste rendement.  
• Bij hoogproductieve koppels kan ook de hele lactatie doorgevoerd worden. 
• Daarnaast is toepassing tijdens hittestress zeer gewenst. De hoge VEM-concentratie 

compenseert de lagere voeropname op (zeer) warme dagen. 
 
Fatforce en Megalac 
In ons assortiment hebben wij gekozen voor twee producten: Megalac en Fatforce. De producten 
vertonen sterke overeenkomsten, maar hebben ook ieder hun specifieke werking en toepassing. 
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Dosering 
Ter verhoging van melk- en/of vetproductie is vanaf 200 gram vet per koe per dag al positief effect 
waar te nemen. Naar gelang wens en situatie is deze op te voeren tot 500 gram.  
Ten tijde van hitte is de adviesdosering 350 gram per dier per dag. 
 

Voordelen: 
- zeer geconcentreerd 
- niet verzurend 
- verbetering melkproductie 
- verbetering vetproductie 
- ondersteuning bij (hitte-)stress 

hittestress) kunnen vetten uitkomst bieden. 


