
Vers gras is het groene goud! De uitdaging voor de komende weideperiode is om 
dit groene goud zo goed mogelijk te benutten. Een hoge opname van droge stof 
met vers gras in het rantsoen via beweiding of zomerstalvoeren zorgt voor een 
maximale productie van kg’s vet en eiwit. 

Weide-
assortiment

Code H*   Naam Kenmerk

2052  30670   
 

2078  30671   
 

2079  30672   
 

 2054
 

30435
  

 2055
 

30422
  

 

Weidetopbrok Energie
970 VEM / 70 WDVE / 95 RE 

Weidetopbrok 120
970 VEM / 85 WDVE / 120 RE 

Weidetopbrok 140
970 VEM / 95 WDVE / 140 RE 

Weidebalansbrok 120
950 VEM / 85 WDVE / 120 RE 

Weidebalansbrok 140
950 VEM / 95 WDVE / 140 RE 

Verschillende energiebronnen bij veel
vers gras, zonder toegevoegd eiwit. 

Behoud van conditie en hoge 
productie naast veel vers gras. 

Luxe brok naast veel vers gras en 
beperkt aandeel snijmaïs in het rantsoen.

Geeft met pensenergie uit gerst en
bietenpulp balans in het weiderantsoen. 

Optimale pensfermentatie met veel 
vers gras. Buffer toegevoegd. 

Code M/N/S*

Nieuw assortiment Weidevoeders
De fusie heeft het beste van twee coöperaties bij elkaar ge-
bracht. Samen hebben wij een nieuw assortiment Weidevoeders 
vastgesteld. Weidevoeders die passen bij een hoge opname van 
vers gras.

H* betreft de code van de voeders geleverd vanuit fabriek Haas-
trecht. M/N/S* betreft de code van de voeders geleverd vanuit 
fabriek Markelo, Nijkerk en Stroobos. Alle Weidevoeders zijn ook 
als VLOG/EU28 leverbaar.

Weidetopbrok Energie
Bestaat uit een unieke samenstelling waarin geen extra eiwit is 
toegevoegd. Voor het komende seizoen actueler dan ooit van-
wege de hoge prijzen voor voereiwit.

Met Lactograan meer melk
Er is veel vraag naar energie bij bedrijven met veel beschikbaar 

eiwit uit eigen gras(kuil). Lactograan bestaat uit graan dat door buff-
ering en een speciale bewerking veilig zetmeel biedt aan de koe.

Naast deze nieuwe Weidevoeders blijft het mogelijk om ook uit 
het huidige vertrouwde assortiment van zowel ABZ Diervoeding 
als De Samenwerking te bestellen. Overleg met uw rundveespe-
cialist voor een passend advies op uw bedrijf.
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