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BoviFlex® Komineraler

BoviFlex® Komineraler
Framtidens mineraler till nötkreatur

Mosegårdens BoviFlex® är inte som de 
”traditionella” komineraler som normalt 
förekommer på marknaden.

De råvaror som används är alltid av hög kvalitet

•  Vid användning av en speciellt förmald magnesiumoxid uppnås en 
tillgänglighet som är avsevärt högre än vad som uppnås med många 
andra magnesiumråvaror.

• Den magnesiumoxid som används i BoviFlex® är av en mycket lätt-
upplöslig kvalitet, som normalt bara används vid produktion av för-
blandningar till mjölkersättningar, där bottenfällning i mjölken måste 
undvikas så långt möjligt.

• En fin partikelstorlek minimerar separering i såväl små säckar som i 
storsäckar, där en stor andel ”grova” och ojämna partiklar kan orsaka 
skiktning speciellt i storsäcken.

• Genom den lägre risken för separering lämpar sig BoviFlex® bättre för 
leveranser i storsäck eller som bulkvara än mineralblandningar som 
är granulerade.

• Vidhäftningsförmågan till övrigt foder i fullfoder eller på foderbordet 
är bättre med finare partiklar än vid användning av granulat och piller, 
som lättare ”drösar” genom fodret. 

• Det syntetiska E-vitamin som vi använder i BoviFlex® är generellt 
spraytorkat (SD). Därmed säkrar vi bästa möjliga hållbarhet och 
stabilitet. E-vitamin SD är väsentligt dyrare än det normala E-vitamin 
adsorbat som användes av andra leverantörer på marknaden.
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BoviFlex® Komineraler

BoviFlex® med organiskt selen

Goda erfarenheter med organiskt selen
Mosegården A/S har goda erfarenheter av användning 
av organiskt selen. BoviFlex® med organiskt selen är en 
god lösning för att få mera livskraftiga kalvar. Av andra 
fördelar kan nämnas en reduktion i antalet av kvarbliven 
efterbörd.
Det är vår övertygelse och erfarenhet, att vi med en 
kombination av organiskt selen och natriumselenet upp-
når den mest optimala selen försörjningen till kor.

BoviFlex® med organiskt selen

•   Ger 20 – 80 % högre innehåll av selen i blodserum 
hos den nyfödda kalven, jämfört med kalvar efter 
mödrar som har fått oorganiskt selen.

•   Höjer seleninnehållet i kött och mjölk väsentligt, vilket 
inte är möjligt med oorganiskt selen i motsvarande 
grad.

•   Kan öka seleninnehållet i colostrum (råmjölk) till det 
dubbla, jämfört med oorganiskt selen.

•   Höjer selenstatus i blodet 20 % mer effektivt än oor-
ganiskt selen.

Organiskt selen är bundet till aminosyrorna metionin och 
cystein. Därmed hamnar selenet där omsättningen av 
dessa aminosyror sker.



MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk

BoviFlex® Komineraler

BoviFlex® anpassas till den aktuella fodersta-
ten i besättningen

BoviFlex® sammansätts efter förutsättningarna i den 
enskilda besättningen som t.ex.: 

•   Stallsystem
•   Avkastningsnivå
•   Utfodring med råvaror
•   Utfodring med biprodukter
•  Beläggningsgrad och smittotryck
•   Ekologi (krav)

Det är möjligt att ta individuella hänsyn genom bl.a. 
tillsättning av extra makro- och mikronäringsämnen:

•   Naturligt E-vitamin
•   Organiska mikromineraler som selen, zink, koppar, 

mangan
•   Biotin, niacin och övriga B-vitaminer
•   Jästkulturer, som Levucell och Yea-sacc
•   Svavel

Vi har också ett stort sortiment av ”stan-
dard”-blandningar.

•   Sommarblandingar
•   Vinterblandingar
•   Sinkoblandingar med eller utan naturligt E-vitamin, 

organiskt selen och biotin
•   Uppfödningsblandingar
•   Blandingar för använding i ekologisk produktion

Standardblandningar användes normalt i samband 
med foderbyte, eller då det inte passar att leverera 
hela pallar, t.ex. Sinkoblandningar
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BoviFlex® kvalitet
•   Maximal fokus sätts på mineraltillgänglighet. Kvaliteten är viktigare än att nå 

det absolut lägsta kilopriset. 

•   Som magnesiumkälla användes, utöver en fint förmald Magnesiumoxid, även 
vattenlösligt magnesiumsulfat och magnesiumfosfat. 

DANSK KVÆG rekommenderar användning av magnesiumkällor med 
en löslighet som är bättre än 50% efter 16 timmar.

Lösligheten är avsevärt högre i BoviFlex®.
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Konsekvensen av fint förmalda råvaror

• Densiteten på varan blir högre

• Vid användning i automater kan det finnas behov 
av att reglera ”glidförmågan”, så att varan lämpar 
sig för transport med skruv.

• Den finare strukturen kan ge en mer dammande 
vara. Dammet kan dämpas med olja, men om mi-
neralerna tilldelas via fullfodret är det normalt sett 
onödigt att offra vad en extra oljetillsats kostar.

• Önskas en mer granulerade vara kan som alterna-
tiv användas magnesiumfosfat, som har en relativt 
god ”pH-stat” löslighet och som dammar mindre.

• Mosegården A/S avråder alltid från att använda 
vanlig magnesiumoxid som magnesiumkälla. Om 
kunden kräver en blandning med innehåll av vanlig 
magnesiumoxid kommer vi aldrig att leverera varan 
under namnet BoviFlex® .
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Allmänt 

•   BoviFlex® kan levereras i valfri säckstorlek mellan 
17 och 34 kg. Om dagförbrukningen är 28 kg så 
levereras i 28 kg säckar.

•   Storsäck levereras i valfri storlek från 250 till 1.000 
kg. Önskas mindre än 1.000 kg per storsäck levere-
ras normalt minst 2 storsäckar för att undvika pristil-
lägg.

•   Som ”dammbindemedel” använder vi enbart olja – 
eftersom olja i motsats till melass inte tillför vatten.

•   BoviFlex® är så gott som fullständigt fritt från rest-
vatten vilket säkrar bästa vitaminhållbarhet. När ve-
tefodermjöl används som bärsubstans är det också 
av en extra torkad kvalitet.

Beställning
För att åstadkomma optimal leveransplanering mottar 
vi helst order minst 14 dagar före leverans av en speci-
alblandning. 

Lagervaror kan normalt levereras inom en vecka från 
beställning. 

Om behov av en ny blandning skulle uppstå, krävs god 
tid till beräkning av foderstaten och till optimering av 
en ny blandning.
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