
Vivo Start
Vivo Start is de ideale start voor kalveren vanaf de geboorte. Het zorgt voor
een optimale pensontwikkeling doordat het de vorming van de penspapillen 
stimuleert. Het bevat onder andere gerstevlokken, bietenpulp, spelt, 
maisvlokken, haver, johannesbrood en lijnzaadschilfers. 

voeren voor kalveren van 0 tot 12 weken

ad lib voeren

voeren naast stofvrij hooi (geen graskuil of voordroog), melkpoeder of volle melk en water

+ snelle krachtvoeropname

+ hoogwaardige en goed verteerbare eiwitten

+ uitgebalanceerde vitaminen- en mineralenbalans

Melkveeras   Vivo Groei

Gebruik

Voordelen

Opvolgvoer

Melkvee



Vivo Groei
Vivo Groei is een complete, smakelijke muesli voor kalveren van 
0 tot 20 weken.  Het bevat onder andere maisvlokken, gerst, spelt, 
sojaschroot, koolzaadschroot, tarwe- en gerstevlokken en lijnzaadschilfers.

voeren voor kalveren van 0 tot 20 weken

of overschakelen zodra het kalf 1,5 kg Vivo Start per dag opneemt

+ advies om geen mais of voordroog te verstrekken

+ uitgebalanceerde vitaminen- en mineralenbalans

+ zeer smakelijk

Melkveeras   Holstein Opfok 100

Gebruik

Voordelen

Opvolgvoer

Melkvee



Holstein Opfok 100
Holstein Opfok 100 is een compleet korrelvoer waardoor het 
eenvoudig in gebruik is. Het bestaat onder andere uit tarwe, 
bietenpulp, gerst en mais.

voeren vanaf 4 tot 7 maanden

voeren naast stro

verstrekken naar behoefte

+ arbeidsbesparend en eenvoudig in gebruik

+ uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

+ uitgebalanceerde vitaminen- en mineralenbalans

+ eenvoudige opvolging van de voedingsstoffen die worden opgenomen

Melkveeras         Melknoten 18

Melkveeras hoogproductief       Melknoten 19 Starter

Gebruik

Voordelen

Opvolgvoer

Melkvee



Melknoten 18
Melknoten 18 is een compleet, evenwichtig korrelvoer dat bestaat 
uit onder andere tarwe, moutkiemen, soja, bietenpulp, lijnzaadschilfers 
en haver.

voeren naast rantsoen

+ uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

+ evenwichtig

+ geschikt voor melkrobot

Gebruik

Voordelen

Melkvee



Melknoten 19 Starter
Melknoten 19 Starter is een compleet, evenwichtig korrelvoer voor 
hoogproductief melkvee. Het bevat levende gisten voor een optimale 
eiwit en energiebenutting. Het bestaat onder andere uit bietenpulp, 
soja, moutkiemen, mais, lijnzaadschilfers en koolzaad.

voeren in functie van productie

voeren naast rantsoen

+ bevat levende gisten

+ geschikt voor melkrobot

Gebruik

Voordelen

Melkvee



Eiwitkern 36 is een aanvullende eiwitbron naast een eiwitarm 
rantsoen dat zorgt voor extra melkgift. Het is op basis van 
3 hoofdingrediënten: sojaschroot, lijnzaadschilfers en maisgluten. 

voeren naast ruwvoerrantsoen op basis van maiskuil, perspulp, gras en voordroog

+ aanvullende eiwitbron

+ extra melkgift

+ eenvoudig inzetbaar

Gebruik

Voordelen

Eiwitkern 36

Melkvee


