
Syn-vital zijn met EM (Effectieve 
Micro-organismen) gefermenteerde 

tarwezemelen speciaal ontwikkeld 
voor de diervoeding. Deze bevat o.a. 

de gist Saccharomyces cerevisiae. 
Tijdens de natuurlijke fermentatie 

vormen de gistcellen metabolische 
producten zoals vitamines, organische 

zuren en enzymen. Deze producten 
stimuleren de groei van essentiële 

pensbacterïen. Syn-vital bestaat uit 
gist zelf, de voedingsbodem waarop 

de gisten groeien en de metabolieten.

Verbeterde droge stof opname en 
verteerbaarheid.

Verhoogde melkproductie

Evenwichtige & verhoogde penswerking

Verbeterde voerefficiëntie

Voordelen Agriton Syn-Vital

Gefermenteerd Diervoeder
SYN-VITAL

Syn-Vital Diervoeder is een gefermenteerd voederadditief 
op basis van Effectieve Micro-organismen en gefermenteerde 
tarwezemelen.



Toepassing
Gebalanceerde voeding vormt de basis voor succes. Syn-Vital levert de 
nutritionele ondersteuning die nodig is om de vertering van voeders 
te optimaliseren. Dit resulteert in verbeterde herkauwfunctie, wat zich 
vertaalt in betere vertering. Het werkzame bestanddeel in onze producten 
zijn de unieke metabolieten die gevormd worden door het exclusieve 
fermentatieproces. Hierbij worden de producten niet aangetast door hitte en 
/ of oxidatie zodat er meer voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de voeding 
van de pens microben.

Onderzoek heeft aangetoond dat op gist gebaseerde producten zorgen voor 
ondersteuning van:

Optimaliseer pens prestaties gedurende de productiecyclus voor een 
betere prestatie en winstgevendheid per dier. Syn-vital kan 365 dagen per 
jaar worden gebruikt ter ondersteuning van de diervoeding. Kortom : ”Een 
betere gezondheid, betere stabiliteit in de pens, verbeterde mest kwaliteit 
(als indicator van de verteerbaarheid en de spijsvertering) en een hogere 
melkproductie.”

10 dagen na de introductie 
van Syn-vital zagen we onze 

melkopbrengst gestaag stijgen, 
zonder veranderingen in het 

rantsoen. Uiteindelijk hebben we 
een stijging van 1.6 Ltr. melk per 
koe, in de vierde week bereikt.”

Dosering
(Per dier/per dag)

Melkvee
50 - 70 gram

Droge koeien
20 - 50 gram

Kalveren
5 gram

Geiten
10 gram

Verpakking
Zak á 15 KG
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