
Assortiment
jongveevoeders
ABZ De Samenwerking produceert een zeer ruim assortiment 
jongveevoeders, afgestemd op uw bedrijf. Passende producten en 
het beste advies leggen een uitstekende basis voor het behalen van 
topresultaten in de jongveeopfok.

Melkpoeders
ABZ De Samenwerking biedt een uitgebreid assortiment melkpoeders aan. Hanteer in alle gevallen het melkschema passend bij uw 
bedrijfsvoering. Een goede bereiding en verstrekking is essentieel voor een goede vertering.

Code    Kenmerk

51423    
 

51425     

Juniormelk Goud

51421 Juniormelk Diamant
Juniormelk 30% MMP

20,0% eiwit, aangezuurd, stimuleert krachtvoeropname.

23,0% eiwit, bevat etherische oliën.

21,0% eiwit, 30% magere melkpoeder voor hoge jeugdgroei, bevat alleen zuiveleiwit.

51424 Juniormelk 50% MMP 23,0% eiwit, 50% magere melkpoeder voor hoge jeugdgroei, bevat alleen zuiveleiwit.

51402

51400 Sprayfo Geel

Sprayfo Excellent

21,5% eiwit, voor het beste rendement.

22,5 % eiwit, voor uitstekende groei en gezondheid met 30% magere melkpoeder.

51403 Sprayfo Delta 22,5% eiwit en 25,0% vet, voor maximale groei.

Naam



Vital producten
Tijdens de melkperiode kunt u uw kalveren ondersteunen met Vital-producten. Deze kunt u toevoegen aan de melk of 

het water tijdens kwetsbare periodes.

Juniorstarter
ABZ De Samenwerking biedt enkele zeer smakelijke starters aan waardoor uw kalveren snel het eerste voer opnemen. De 

pensontwikkeling komt hierdoor direct op gang. Dit zorgt voor een optimale benutting van de voeding in de groeifase.

Juniorvoeders
Een goede voeropname zal zorgen voor een hoge jeugdgroei. Een hoge voeropname wordt alleen behaald als fris en 

smakelijk ruwvoer wordt gecombineerd met de juiste Juniorbrok.

Vital mineralen
Wanneer uw jongvee geen krachtvoer meer krijgt bijgevoerd, is het belangrijk om voldoende mineralen te 

verstrekken. Groeiende dieren hebben elke dag mineralen en vitamines nodig. Vital mineralen zorgen voor een 

goede vruchtbaarheid, skeletontwikkeling en voldoende groei. Voer drachtige vaarzen vanaf 6 weken voor het 

afkalven het Actief Droogstandsrantsoen.

Op NGMO-bedrijven worden bovenstaande voeders NGMO geleverd.

Code    Kenmerk

50240    
 

50242     

Vitalcure

50241 Vitaladd
Vitallin

Bevat vitaminen en mineralen, goede toevoeging aan o.a. koemelk.

Bevat citroenzuur en stabiliseert de kwaliteit van de melk.

Bevat lijnzaad voor optimale darmondersteuning.

50244

50243 Vitalfort

Vitalair

Electrolytenmix voor een goede vochtbalans.

Voor ondersteuning van de luchtwegen.

Naam

Code    Kenmerk

50542    
 

52162     

Juniormuesli

50541 Juniormix Groen*

Juniormix Geel*

Zeer smakelijke muesli in de eenling-huisvesting.

Compleet smakelijk voer met luzerne, levering in zakgoed.

Compleet smakelijk voer met gehakseld stro, levering in baal.

Naam

Code    Kenmerk

70001    
 

70003     

Juniorbrok Compleet

70002 Juniorbrok 165
Juniorbrok 175

Hoge opname van droge stof, vervangt ruwvoer, onbeperkt.

Rijk aan zetmeel en vezels, naast graskuil.

Veilige brok naast verstrekking van voermengsel melkkoeien.

70005

70004 Juniorbrok 185

Juniorbrok Groei

Eiwitrijke brok naast maïs of hooi.

Eiwitrijke brok vanaf 2 maanden.

70006 Juniorbrok Stro 4 kg per dag naast 100% gerstestro.

Naam

Code    Kenmerk

70007    
 

50024     

Juniorbrok Mineraal

3060 Vital Junior
Vital Junior emmer

Dagelijks 1 kg voor vruchtbare en gezonde pinken.

Mineralenmengsel jongvee, 100 gram per dag.

Mineralenlikemmer jongvee, onbeperkt.

Naam

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.abzdesamenwerking.nl

Het beste
dichtbij!

Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A.

*Ook verkrijgbaar in een box van 500 kg (Juniormix Groen code 52161, Juniormix Geel code 52167)


