
Assortiment
droogstandvoeders
ABZ De Samenwerking produceert een breed assortiment 
droogstandsvoeders en mineralen. De beschikbare of aangekochte 
ruwvoeders bepalen welke keuze er wordt gemaakt. Passende 
producten en het beste advies zorgen voor het meeste afkalfgemak. 



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

Vital mineralen
Elke dag heeft de droge koe behoefte aan Vital Dry mineralen. Zorg voor een nauwkeurige verstrekking. 

Dit is essentieel voor de goede voorbereiding op het afkalfmoment en de nieuwe lactatie. 

Transitvoeders
Eventueel kan tien dagen voor het afkalven een Transitbrok worden gevoerd. 

Transitbrokken dienen ter ondersteuning van de droge koe. 

Droogstandsvoeders
De waarde van goed gewonnen natuurhooi en gerstestro voor de voeding van de droogstaande koeien wordt 

steeds meer ingezien vanwege de structuur en de lage opname van Calcium en Kalium. Natuurhooi moet voldoen 

aan de volgende kenmerken: >75% droge stof, > 8% suiker en maximaal 12% ruw eiwit. Dit aangevuld met de juiste 

Droogstandsbrok garandeert maximaal afkalfgemak. Indien nodig kan er op maat een R-meel of R-brok Droogstand 

geleverd worden als aanvulling op het gemengde rantsoen.

Droogstandsbrokken worden vanaf moment van droogzetten tot en met afkalven gevoerd. Met het voeren van 

Droogstandsbrok is het los verstrekken van droogstandsmineralen niet nodig. 

Op NGMO-bedrijven worden bovenstaande voeders NGMO geleverd.

Code    Kenmerk

3059    
 

50028

   

Vital Dry

4305 Vital Dry Extra

Vital Dry emmer

Verhoogd weerstand rondom afkalven.

Voorbereiding op perfecte start van de lactatie. 
Bevat o.a. extra choline.

Mineralenaanvulling bij weiden van droge koeien.

Dosering

100 gram

150 gram

Onbeperkt

Naam

Code    Kenmerk

70283    
 

    

Transitbrok Actief

70284 Transitbrok Prevent

Extra ondersteuning van de lever.

Extra preventie calciumtekort.

Dosering

2 kg, 10 dagen voor 
afkalven

2 - 3 kg, 10 dagen voor 
afkalven

Naam

Code    Kenmerk

70281    
 

70285     

Droogstandsbrok Katapult 120

70282 Droogstandsbrok Paraat 150
Droogstandsbrok Stro 220

Naast 100% hooi of grove graskuil.

Naast 100% hooi of grove graskuil.

Naast 100% gesneden stro.

Dosering

2 kg

2 kg

6 kg

Naam

Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A.

www.abzdesamenwerking.nl

Het beste
dichtbij!


