
FeedtechTM voor kalveren

Colostrum supplement is een extra aanvulling op de biest
• Verrijkt met selenium
• Bevat een vitaminen- en sporenelementenmix

Good start geeft een dagelijkse aanvulling van essentiële vitaminen en antistoffen 
en voorziet kalveren van een optimale start in de eerste drie weken
• Bevat gedroogd eipoeder
• Hoge concentratie probiotica
• Bevat elektrolyten, plus tal van vitaminen o.a. A, C, D en E
• Ondersteunt de groei

Calf care is een aanvullend dieetvoeder voor kalveren voor de stabilisatie van de 
water- en elektrolytenbalans
• Bevat gedroogd eipoeder
• Herstelt vocht- en elektrolytenbalans
• Extra energie in de vorm van glucose
• Bevat vitaminen A, D en E
• In geval van risico op, tijdens, of tijdens het herstellen van spijsverteringsproblemen
   (diarree)

Electro balance is een aanvullend dieetvoeder voor stabilisatie van de water- en 
elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering bij kalveren.
Het ondersteunt de stabilisatie van de vocht- en elektrolytenbalans in geval van 
risico op, tijdens, of tijdens het herstellen van spijsverteringsproblemen (diarree)
• Oplosbaar in zowel melk als water
• Hoog gehalte elektrolyten
• Hoge niveaus van dextrose voor extra energie
• Vorming van een natuurlijke gel (door psyllium) die de mest indikt
• Erg smakelijk door de zoete geur

Colostrum booster is een extra aanvulling op de biest, met een hoog gehalte aan 
eiwit en vet voor de behoefte van het kalf in de eerste 24 uur
• Geconcentreerde runderbiest als aanvulling op moederbiest wanneer er
   onvoldoende hoeveelheid of kwaliteit beschikbaar is
• Bevat een hoog eiwit- en vetgehalte voor extra voedingsstoffen en energie
• Bevat een vitaminen- en sporenelementenmix

Bio milk stabilizer is een biologisch conserveringsmiddel voor het conserveren 
en aanzuren van gesepareerde ongekoelde melk. Zeer geschikt voor separatiemelk 
van de melkrobot.
• Bevat melkzuurbacteriën
• Uitstekend oplosbaar
• Conserveert melk tot 48 uur

Toediening
15 ml direct na de geboorte en de 
overige 15 ml binnen 24 uur na de 
geboorte

Toediening
20 g per kalf per dag gedurende 
2-3 weken

Toediening
25 g per dier, 2 x daags gedurende 
1-7 dagen

Toediening
Los 100 gram in 2 liter water of melk 
op. Verstrek Electro balance 2 keer per 
dag gedurende 2 dagen.

Toediening
Meng de inhoud van 1 zakje met 1 liter 
warm water tot een romige samenstelling.
Verstrek binnen 2 uur na de geboorte

Toediening
2,5-5 g Bio milk stabilizer per liter melk 
toevoegen

Carbogel is een aanvullend diervoeder voor kalveren bestaande uit 
natuurlijke eiken houtskool. De specifi eke poriënstructuur bindt toxines 
maar geen voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen en aminozuren
• Natuurlijk materiaal
• Bindt toxines maar geen voedingsstoffen
• Snel resultaat (dikt de mest snel in)

Toediening
30 ml per keer, 2 x daags gedurende 
2-3 dagen.
Twee shots = 30 ml

Young stock bolus voorziet het jongvee van de juiste sporenelementen voor het 
ondersteunen van de weerstand, de vruchtbaarheid en de groei
• Zekerheid in sporenelementenvoorziening – ook in de weide
• Gemakkelijk in te geven

Toediening
1 bolus per dier. Gebruik op leeftijd 
vanaf 6 maanden.
Werkingsduur: 6 maanden
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Likstenen zijn een aanvulling op het standaard rantsoen van jongvee. Ze zijn 
eenvoudig te plaatsen aan het voerhek, bij waterbakken of in de weide
• Ondersteunt de algemene gezondheid
• Voor een optimale aanvulling op de dagelijkse zoutbehoefte
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