
 

 

 

 
Jongvee-assortiment 

 

 
 

Kunstmelken: 

1530 Stimumilk Super 
Kunstmelk met 35% magere melkpoeder voor een veilige opfok met 
sterke groei en goede gezondheid 

1531 Stimumilk Allround Kunstmelk die hoofdzakelijk bestaat uit zuiveleiwitten (nul product) 

1537 Stimumilk Power Protect 
Kunstmelk met 50% magere melkpoeder en een mengsel van kruiden 
en etherische oliën. Biedt ondersteuning aan de luchtwegen en zorgt 
voor een veilige en optimale opfok. 

1532 Provimilk Excel Kunstmelk gebaseerd op wei voor bevordering van de opname 

1535 Provimilk Prestige Kunstmelk met magere melkpoeder en hoge gehalten aan zuiveleiwit 

Jongveevoeders: 

1540 Booijink Kalvermuesli 
Zeer smakelijke kalvermuesli voor een krachtvoeropname op jonge 
leeftijd. Hoog aandeel ontsloten granen voor ontwikkeling van de 
penspapillen 

3601 Stimukalf 
Smakelijk en licht verteerbaar krachtvoer met eenvoudig verteerbare 
eiwitten voor efficiënte spieraanzet 

3603 Kalverpensstartbrok 
Brok met complete voorziening aan vitamines en mineralen voor een 
goede pensontwikkeling en sterke jeugdgroei  

3613 Ruwvoerbrok Kalf 
Een arbeidsbesparende brok die zowel krachtvoer als ruwvoer bevat. 
Compleet kalvervoer met altijd dezelfde samenstelling  

3615  
Eiwitconcentraat jongvee 
Meel 

Rustige eiwit- en cellulose aanvulling voor uw jongvee voor een optimale 
groei en conditie 

3616 
Eiwitconcentraat jongvee 
Brok 

Rustige eiwit- en cellulose aanvulling voor uw jongvee voor een optimale 
groei en conditie 

3622 Kalvergroeibrok plus 
Brok met een hoge energievoorziening die de begingroei doorzet en 
mogelijke groeidippen voorkomt 

…… Jongveesupplement  
Bedrijfseigen voeder. Deze kunnen in elke samenstelling met alle 
gewenste eisen worden samen gesteld voor uw bedrijf 

1350 Luzerne mix 
Vezelrijk ruwvoer voor uw jongvee, met alle essentiële aminozuren voor 
de ontwikkeling van spieren en botten 

Overige/ diversen: 

…… Perfect Udder 
Dit systeem bestaat uit biestzakken (verkrijgbaar in 2, 3 of 4 liter) en 
toebehoren voor het opslaan en voeren van de biest  

1584 Perfect mineralen Mineralenmix voor een optimale vruchtbaarheid en dracht 

1539 Provistop 
Een effectieve elektrolyten oplossing die het kalf extra energie en 
elektrolyten bij verteringsproblemen geeft en beschermt de darmwand 

8070 Farm-O-San powerfit 
Effectief voor rehydratie bij kalveren, hersteld de vochtbalans snel en 
ondersteunt de kalveren 

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie over de opfok van uw jongvee? 

Neem dan contact op met een van onze specialisten. 


