
Assortiment
melkveevoeders
ABZ De Samenwerking produceert een zeer ruim assortiment 
melkveevoeders, afgestemd op uw bedrijf. Elke brok past bij een 
type rantsoen en productie dat u als melkveehouder in staat stelt het 
hoogste rendement te behalen op uw bedrijf. Kortom, ons assortiment 
biedt in elke situatie een passend voer.

Onze standaard- en productievoeders kunnen gekozen worden in vier verschillende niveaus ruw eiwit (130, 145, 160 en 175 gram 
ruw eiwit). In de productnaam van de gekozen broksoort wordt het ruw eiwitgehalte toegevoegd. Uiteraard zijn alle broksoorten ook 
als NGMO/EU28 leverbaar.

Standaardvoeders

Naam    Kenmerk

   
 

   
 

A-brok
Code 70021

Profijtbrok 130/145/160/175

Code 70041/70042/70043/70044

940 VEM

940 VEM met vaste hoeveelheid bietenpulp 
en maïsmeel

  



Productievoeders
Het assortiment productievoeders begint met drie soorten die vooral passen bij het grasrijke 
rantsoen. De Actiefbrokken vullen het basisrantsoen aan wat voldoet aan onze Actief normen. 
Na de Actiefvoeders ziet u drie soorten die passen bij veehouders die streven naar een hoge en 
efficiënte melkproductie.

Startvoeders
Startvoeders worden gevoerd tijdens de start van de lactatie.

Kernvoeders
Kernvoeders worden gebruikt om het basisrantsoen aan te vullen met eiwit of energie. Aan 
kernvoeders is een premix toegevoegd zodat ook mineralen, spoorelementen en vitamines 
toegevoegd worden aan het rantsoen. Kernvoeders kunnen zowel in brok als meel geleverd 
worden.

Compensvoeders
Compensvoeders zijn bedoeld om een tekort op pens- en/of darmniveau te compenseren. 
Compensvoeders kunnen zowel in brok als meel geleverd worden.

 

Naam    Kenmerk

   
 

   
 

   
 

 
   

Garantbrok 130/145/160/175

Code 70101/70102/70103/70104

Sterbrok 130/145/160/175

Code 70121/70122/70123/70124

Melktopbrok 130/145/160/175

Code 70141/70142/70143/70144

Actiefbrok 130/145/160/175

Code 70161/70162/70163/70164

Impulsbrok 130/145/160/175

Code 70181/70182/70183/70184

Briljantbrok 130/145/160/175

Code 70201/70202/70203/70204

Vizierbrok 130/145/160/175

Code 70221/70222/70223/70224

Rustige fermentatie met veel ruwe celstof

Voor een hogere melkproductie bij het 
grasrijke rantsoen

Hoog aandeel bestendig zetmeel naast gras

Naast een compleet samengesteld rantsoen

Extra pensenergie bij een hoger aandeel 
snijmaïs

Veel energie met hoogwaardige grondstoffen

Zeer luxe brok met extra zetmeel 
voor een maximale melkproductie

  

Code    Kenmerk

70260    
 

70262     

Startbrok Turbo

70261 Startbrok Top
Startbrok Totaal

Maximaal energie en WDVE met ondersteuning van de lever

Voor maximale ondersteuning van de stofwisseling

Veel energie met rustige fermentatie

Naam

Code    Kenmerk

71000    
 

71002    
 

71004    
 

 
 

Eiwitkernbrok Sprint

71001 Eiwitkernbrok Basis

71003 Eiwitkernbrok Soja

71010 Kernbrok Maïs

Eiwitkernbrok Plus

Eiwitkernbrok Bestendig

Snel penseiwit

WFRE en WDVE geoptimaliseerd op prijs

Soja met toegevoegde mineralen

Bestendig zetmeel uit maïsmeel

Luxe bron van eiwit, bevat meer aminozuren

Maximale hoeveelheid WDVE

Naam

Code    Kenmerk

71120    
 

71122    
 

71124    
 

 71126
  

 
 

Compensmeel soja/raap

71121 Compensmeel soja/raap 67/33

71123 Compensmeel soja/sojabest

71125 Compensmeel maïs/tarwe

71127 Compensmeel maïs/pulp

Compensmeel soja/maïs

Compensmeel soja/raapschilfers

Compensmeel maïs/gerst

Meest gebruikte eiwitaanvulling

Eiwitaanvulling met hoger WDVE-gehalte

Voor rantsoenen met voldoende penseiwit

Compenseert energie op pens- en darmniveau

Smakelijk met rustige energie

Compenseert zowel energie als eiwit 

Eiwitaanvulling met hoge VEM

Rustig aanbod van energie

Naam
  

Overige voeders
Niet alle bestaande 
voersoorten zijn 
opgenomen in 
dit assortiment, 
maar blijven 
uiteraard wel voor 
u beschikbaar. 
Ook zijn wij sterk in 
maatwerkvoeders 
die steeds voor u 
worden aangepast 
aan de hand 
van het rantsoen. 
Vraag uw 
rundveespecialist 
naar de 
mogelijkheden.

Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A.

Kantoor Nijkerk, 

Westkadijk 4

T 033 422 1510

Kantoor Eindhoven

Hastelweg 159

T 040 238 0777

Kantoor Haastrecht

Provincialeweg Oost 34a 

T 0182 50 2344 

Kantoor Stroobos

Groningerstreek 20, 

T 0512 35 1281

www.abzdiervoeding.nl 

www.desamenwerking.nl


