
Biologische rundveevoeders
Actieve koeien door passend voer  
en het beste advies
ABZ De Samenwerking heeft een ruim assortiment biologische rundveevoeders. Uw doelstelling 
en de kwaliteit van uw eigen ruwvoer is de basis voor ons advies. Gezond heid en vrucht-
baarheid staan daarbij voorop. Een hoge en efficiënte melkproductie wordt bereikt als de 
koeien in balans zijn. Vanuit koesignalen en het aanwezige ruwvoer wordt uw rantsoen aan-
gepast. Een optimale rantsoenstrategie leidt tot het hoogste saldo. 
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Wilt u met ons werken aan het beste resultaat?  
Maak dan een afspraak met onze biologische rundveespecialist. 

Het assortiment is in de basis opgebouwd uit Profijtvoeders 
en Topvoeders. De Profijtvoeders bestaan uit goed beschik
bare en prijstechnische interessante grondstoffen. De 
Top voeders bestaan uit hoge kwaliteit grondstoffen die de 
behoefte van de veestapel aanvult op onze Actiefnormen. 

Deze twee soorten zijn onderverdeeld in weide en stal 
brokken, waarbij de weidebrokken minder eiwit bevatten. 
Achter de broknaam staat het gehalte aan ruwe eiwit. 
Kies voor het best passende eiwitniveau bij uw rantsoen. 
Hiermee kunt u, samen met uw rundveespecialist,  
nog beter sturen op eiwitefficiëntie. 

Ook zijn er geconcentreerde brokken voor eiwit of energie
 correctie beschikbaar voor zowel stal als weiderantsoen. 
Hiermee kan er in kleine hoeveelheden gericht worden 
bijgestuurd. 

Zoekt u een brok dat de juiste rust kan brengen bij snel 
verteerbare kuilen? Kies dan voor Garantbrok, deze 
samenstelling bestaat uit veilige en rustige grondstoffen. 

Naast mengvoer kunnen wij ook losse grondstoffen leveren 
om uw basisrantsoen te kunnen corrigeren. Deze grond
stoffen kunnen desgewenst heel, geplet of gemalen 
geleverd worden. Het is ook mogelijk een specifiek 
mengsel van grondstoffen in meelvorm te bestellen. 

Mineralen zijn belangrijk voor het goed functioneren van 
veel lichaamsprocessen, zoals vrucht baarheid en weer
stand. Een optimaal niveau aan mineralen bestaat echter 
uit een smalle bandbreedte. Met diverse mengsels kunnen 
wij uw rantsoen aanvullen met de juiste gehaltes aan 
mineralen en vitaminen. Dit kan geperst worden in de 
brok, maar is ook beschikbaar als losse bijvoeding. 

Wanneer u specifieke eisen aan een brok stelt, of als  
het standaard assortiment niet in uw behoefte voorziet, 
hebben wij ook bij onze biologische rundveevoeders  
alle vrijheid een brok op maat te maken.

Samen groeien?

Code Naam Kenmerken

79800/79801*/
79802

BLG Weideprofijtbrok 100/120/140
940 VEM / 380 Zetmeel

Past met uitgeselecteerde en prijstechnische goede  
grondstoffen goed bij weidegang. 

79803*/79804* BLG Weidetopbrok 120/140
960 VEM / 400 Zetmeel

Vult met vaste kwaliteit grondstoffen de weidegang  
naar onze Actiefnormen. 

79821/79822 BLG Profijtbrok 160/175
940 VEM / 300 Zetmeel

Met uitgeselecteerde beschikbare grondstoffen een  
goede prijstechnische productiebrok.

79831/79832 BLG Topbrok 160/175
1000 VEM / 370 Zetmeel

Met vaste kwaliteit grondstoffen een hoogwaardige brok  
die het basisrantsoen aanvult naar onze Actiefnormen.

79825 BLG Garantbrok 145
940 VEM / 300 Zetmeel

Levert rustige vormen van energie en eiwit aan het  
rantsoen, goed passend bij snel verteerbare kuilen.

79835/79901 BLG Eiwitkernbrok 300/meel 300
960 VEM / 100 Zetmeel

Zorgt met hoogwaardige eiwit grondstoffen voor  
een goede eiwitaanvulling.

79836 BLG Maïsbrok 
1000 VEM / 575 Zetmeel

Dient met een hoog aandeel zetmeel als energie aanvulling.

79837 BLG Droogstandsbrok BD 
843 VEM / 250 Zetmeel

Een uitgebalanceerde brok als toevoeging op uw ruwvoer.  
Met mineralen en veel pensenergie.

79838 BLG Juniorbrok BD 
940 VEM / 260 Zetmeel

Bevordert groei en ontwikkeling van uw jongvee.

Sander Heikoop
Specialist rundveehouderij
06 2569 5641 
sander@desamenwerking.nl

Berend Logtenberg
Specialist rundveehouderij
06 5725 8573
b.logtenberg@abzdiervoeding.nl
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* Tevens beschikbaar als omschakeling en voor biologisch dynamisch.

Biologisch assortiment 

Het
beste 

dichtbij


