
In functie van uw aanwezige ruwoeders produceren wij voor u 
de passende krachtvoeders. Er is een volledig assortiment van 

evenwichtige krachtvoeders en eiwitcorrectoren.

Daarnaast bieden we u GMO-gecontroleerde/VLOG voeders, 
grondstoffenmengelingen, vloeibare krachtvoeders, 

mineralen en specialiteiten aan. Ook om de stikstofuitstoot te 
reduceren zijn er voedermaatregelen beschikbaar.

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.
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MELKVEE

LACTOTOP GAMMA
Topgamma. Hoog energetisch, met kwalitatieve grond-
stoffen. Rijk aan vitaminen, mineralen en  sporenelemen-
ten (deels onder chelaatvorm). Bevat extra organisch 
selenium, organisch zink en biotine. Om zo een hoge pro-
ductie, een optimale penswerking en een lange leefbaar-
heid van uw dieren te bekomen.

Lactostart HE 22
Hoog energetisch krachtvoeder voor de start van de lactatie.

Lactotop 18
Evenwichtig krachtvoeder voor hoog productief melkvee, 
met het oog op een vlot conditieherstel.

Lactotop 20
Ideaal voor melkvee met een energierijk rantsoen.

Lactotop 40
Eiwitcorrector die naast pensbeschikbaar eiwit vooral darmver
teerbaar eiwit bevat. Kwaliteitskorrel samengesteld uit verschil
lende hoogwaardige eiwitbronnen. Het voeder bevat extra 
vitaminen en levende gisten.

RUMALAC GAMMA
De voeders uit dit basisgamma zijn samengesteld met het 
oog op een economisch rantsoen. De dosering van de ver-
schillende krachtvoeders wordt bepaald aan de hand van 
een volledige rantsoenberekening.

Rumalac 15
Smakelijke korrel, te voederen in een rantsoen rijk aan eiwit.

Rumalac 18
Smakelijke korrel, ideaal voor een evenwichtig rantsoen.

Rumalac 21
Korrel, ideaal voor rantsoenen gebaseerd op energierijke pro
ducten.

Rumalac 25
Deze korrel bevat veel darmverteerbaar en snel penseiwit. 
Hierdoor is dit geschikt voor energierijke rantsoenen.

Rumalac 43
Eiwitcorrector die naast darmverteerbaar eiwit vooral pens
beschikbaar eiwit bevat. Dit maakt de korrel geschikt voor 
rantsoenen met snel beschikbare energie (bieten, perspulp, 
granen) en voor rantsoenen met mais.

SPECIALITEITEN
Herbalac 17 
Ideaal voor de weideperiode. Dit voeder bevat snel beschik
bare energie, optimaal bij het snel beschikbare eiwit uit jong 
gras. Met extra magnesium.

Rumadry 17 
Korrel voor tijdens de droogstand. De voeding tijdens de 
droogstand legt de basis voor het gemakkelijk afkalven en een 
optimale start van de lactatie. Optimale kationanion balans, 
extra bèta caroteen, extra vitaminen en sporenelementen. 
Max 7 kg per koe / dag naast stro.

Robotop 18 
Smakelijk evenwichtig krachtvoer voor in de melkrobot.

Lactomais 18 
Bevat veel traag zetmeel, dus ideaal in een rantsoen met veel 
gras.

Kaasnoot 18 
Ideaal in rantsoenen met graskuil en mais, met snelle energie.

Corrmix 44
Een economische eiwitcorrector, met veel onbestendig eiwit. 

MINERALEN
Rumacal G 
Dit is een korrel  die naast veel calcium voorzien is van alle 
essentiële mineralen en sporenelementen (deels in chelaat
vorm). Dit past perfect bij een rantsoen met veel maïs. 
Dosering: 100  150 gram per koe / dag.

Rumaphos G 
Dit is een korrel  die naast veel fosfor voorzien is van alle 
essentiële mineralen en sporenelementen (deels in chelaat
vorm). Ideaal in een rantsoen met veel perspulp, graskuil. 
Dosering: 100  150 gram per koe / dag.

Ferti trans 
Dit droogstandmineraal bevat extra bèta caroteen, magne
sium, methionine en vit E. Het zorgt voor een lage kati
onanionverhouding, kwaliteitsvolle biest en een optimaal 
begin van de lactatie. Dosering: 200 gram per koe / dag.

Droogstandmineralen 
Droogstandmineralen bevatten extra  magnesium en vitamine 
E. Ideaal voor droogstaande koeien en voor het begin van het 
weideseizoen. Dosering: 100 gram per koe / dag.

Hens Bloc Mg+
Ideaal bij weidegang en droogstand. Bevat 10% magnesium en 
een deel van de sporenelementen (zink, mangaan en koper) 
in chelaatvorm.

Hens Vitoligo
Deze likemmer is ideaal bij hoogproductieve melkkoeien voor 
een betere vruchtbaarheid. Met extra choline chloride om de 
lever te beschermen.

Zoutsteen
Basisliksteen uit zout. Stimuleert de eetlust.
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