
 

 

 

 

 

Booijink Kalvermuesli 
De basis voor een hoge voeropname. 

 
De effecten van een hoge groei bij kalveren tijdens de melkperiode zijn erg groot op de 

levensproductie en het aantal lactaties. Om een ideale afkalfleeftijd tussen de 23 en 24 maand na 

te streven mag er vrijwel geen groeivertraging optreden. Dit is te bereiken door een goede 

gezondheid en een hoge voeropname te realiseren. Hiervoor heeft Booijink Veevoeders een eigen 

geproduceerde kalvermuesli in het assortiment die al op jonge leeftijd gevoerd kan worden. 

Een kalf dient voorbereidt te worden op het leven als herkauwer. Dit moet al gebeuren tijdens de 

melkperiode door ze te laten wennen aan vast voedsel, zodat de kans op een groeidip na het 

spenen verkleind wordt. Een hoge groei tijdens de melkperiode wordt mede behaald door het 

voeren van kwalitatief goed krachtvoer. Voor een goede opname van krachtvoeders dienen deze al 

op jonge leeftijd verstrekt te worden.  

Booijink Kalvermuesli is uitermate geschikt om de 

kalveren op jonge leeftijd snel aan vast voer te 

laten wennen.  Deze kan al gevoerd worden vanaf 

de derde levensdag. De kalvermuesli is een 

supersmakelijk product wat een snelle opname 

stimuleert. Een hoge muesliopname versnelt de 

ontwikkeling van de pens en zorgt ervoor dat het 

kalf op 2 weken leeftijd al is gestart met 

herkauwen. Verstrek naast krachtvoer ook altijd 

vers water bij de kalveren! 

 

Eigenschappen van de Booijink Kalvermuesli: 

 Hoog aandeel ontsloten granen, zodat de penspapillen zich sneller ontwikkelen 

 Makkelijk verteerbare eiwitten voor een efficiënte spieraanzet 

 Bevat NuStart, voor maximale voeropname en een top gezondheid 

 Is stofvrij waardoor de smakelijkheid en opname verhoogt worden 

 Heeft een gunstige prijs - kwaliteit verhouding 

 Verpakt in eigen hoogwaardige zakken met een plastic binnenzak 

zodat de versheid langdurig gegarandeerd blijf 

 

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

Neem dan contact op met een van onze specialisten. 


