JONGVEE
Uw jongvee vormt de basis om later een ideale melk- of
vleesopbrengst te verkrijgen. Een geoptimaliseerde voeding voor
uw jongvee is van groot belang voor de verdere toekomst van uw
bedrijf. Dus de moeite om hierin te investeren. Bij jongvee staat het
ondersteunen van de groei, gezondheid en pensontwikkeling
centraal. Na de melkvervangers adviseren we u de gepaste korrel
of vlokkenmengeling.
Onze rundveespecialisten helpen u graag verder bij het opstellen
van een rantsoen op maat van uw bedrijf. Wij bekijken samen
met u het gepaste rantsoen voor uw dieren, gebruik makend
van de ruwvoeders die u zelf ter beschikking heeft. Ook om de
stikstofuitstoot te reduceren zijn er voedermaatregelen beschikbaar.
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PREMILK EUROLAC BLAUW
NUKAMEL VIOLET
RUMA FLOC
RUMA START 17
RUMA PREMIUM 20
RUMA MASH VEG
optimaal voederschema

voederschema afhankelijk van de bedrijfssituatie

VAN KALF TOT VOLWASSEN RUND

MINERALEN

Voor het pasgeboren kalf is het essentieel dat het binnen de 2 uur na de
geboorte biest krijgt van hoge kwaliteit. Na enkele dagen wordt overgeschakeld op kunstmelk tot een leeftijd van 8 tot 9 weken. Voorkom
voedingsdiarree door hygiënisch te werken en de gebruiksaanwijzing
goed op te volgen.

Rumacal G
Dit is een korrel die naast veel calcium voorzien is van alle essentiële mineralen en sporen
elementen (deels in chelaatvorm). Dit past
perfect bij een rantsoen met veel maïs.
Dosering: 100 - 150 gram per dier / dag.

Premilk Eurolac Blauw
Volledige melkvervanger voor opfokkalveren. Ideale opstart voor melkvee.
Nukamel Violet
Volledige melkvervanger voor kalveren tot 3 maand. Met 30% magere melkpoeder. Ideale opstart voor vleesvee.
Ruma Floc
Om vlot te spenen, moet het kalf vroeg wennen aan krachtvoeder. Een licht
verteerbare mengeling, verrijkt met smakelijke vlokken en spelt. Ideaal om
kennis te maken met krachtvoeder. Te voederen met vers hooi vanaf de eerste week tot 4 maand.
Met het juiste rantsoen en een goed management wordt de optimale
groeicurve nagestreefd. Dit resulteert in jongvee met een hoge vruchtbaarheid, gezonde klauwen en een sterke gezondheid.
Ruma Start 17
Korrel met goed verteerbare, smakelijke grondstoffen. Rijk aan vitaminen en
mineralen en met levende gist voor een goede gezondheid.
Ruma Premium 20
Deze goed verteerbare korrel past perfect naast rantsoenen met stro, graskuil
en maïs. Bovendien bevat deze biotine, levende gist en organisch selenium.

Rumaphos G
Dit is een korrel die naast veel fosfor voorzien
is van alle essentiële mineralen en sporen
elementen (deels in chelaatvorm). Ideaal in een
rantsoen met veel perspulp, graskuil.
Dosering: 100 - 150 gram per dier / dag.
Hens Bloc Mg+
Ideaal bij weidegang. Bevat 10% magnesium en
een deel van de sporenelementen (zink, mangaan en koper) in chelaatvorm.
Hens Vitoligo
Deze likemmer is ideaal voor jonge dieren. Voor
een betere uitgroei, toekomstige vruchtbaarheid, ondersteuning van het immuunsysteem en
een gezond haarkleed. Met extra choline chloride om de lever te beschermen.
Zoutsteen
Basisliksteen uit zout. Stimuleert de eetlust.

Ruma Mash veg
Volledig all-mash voeder voor jongvee van 4 maand. Ideaal met graskuil te
voederen.
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