
Dairycake 
Dairycake is meer dan alleen 
een energieconcentraat voor 
rundvee. Dairycake is de 
perfecte combinatie van 
energie, eiwit en omega drie 
op basis van geëxtrudeerd 
lijnzaad. In het huidige 
melkveerantsoen moet er aan 
een steeds hogere 
energiedichtheid voldaan 
worden vanwege de alsmaar 
stijgende melkproductie van 
de koe. Dairycake is een 100% 
natuurlijke vervanger voor 
voedervetten. 
 
Dairycake is zeer smakelijk en 
geeft het vee een gevoel van 
verzadiging. Dairycake kan in 
de meeste gevallen de 
gangbare pensbestendige 
voedervetten vervangen.  
Hiernaast is dairycake  

 
Productspecificaties 
 

VEM:  
DVE:  
OEB:  

Suikers:  
Droge stof:  
Ruw eiwit:  

Ruw vet:  
Ruwe celstof:  

Ruw as:  
Zetmeel:  
Calcium:  

Fosfor:  
Natrium:  

Lysine: 

 
 

2217 /kg ds 
173 gr/kg ds 

47 gr/kg ds 
48 gr/kg ds 

90% 
250 gr/kg ds 
250 gr/kg ds 

90 gr/kg ds 
45 gr/kg ds 
48 gr/kg ds 
0.4 gr/kg ds 
0.8 gr/kg ds 
0.5 gr/kg ds 

10.9 gr/kg ds 

 

goedkoper dan de overige pensbestendige vetten. De resultaten van dairycake zijn vaak al binnen zes weken significant 
waarneembaar. 
 
Kenmerken Dairycake 
 

 Rijk aan bestendige energie en eiwitten:   (25% Rvet, 25% Re, 173 DVE) 
 Rijk aan onverzadigde vetzuren, die niet verstorend werken op pens-fermentatie. 
 Rijk aan Omega 3 en vele andere Bio-actieve stoffen (pre-biotica, etc., etc.) 
 Rijk aan hoogwaardige (pens-beschermde) aminozuren 

 
Onderzoek 

Praktijkonderzoeken Aantal dieren resultaat 

Bedrijf 1 2.000 + 24% beter bevruchtingsresultaat  
Bedrijf 2    220 + 25% minder uitval en 1,5 kg extra melk 
Bedrijf 3    250 -15% minder gustheid, 19% betere bevruchtingsindex 
4 bedrijven     495 + 1,5 – 2 kg meer melk 

 
Dairycake is een product van Agrifeed holland. Verkrijgbaar vanaf 1000 kilogram in bigbag of in de silo geblazen. Indien 
gewenst kan het ook in mengsel/brok worden verwerkt. Weten of dairycake interessant is voor uw bedrijf?  Neem dan 
vrijblijvend contact op. 
 
 
 

 

 
 
Contact: 
Tel:           0591-724115 
Mob:         06-29523201 
E-mail:     info@agrifeedholland.nl 

 
 
Adres: 
Achterweg 1A, 
7874 TL Odoornerveen 

 


