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VOEDINGSTIPS VOOR DE 
KALVEROPFOK

 � Zorg dat alle apparatuur schoon en 
hygiënisch is

 � Geef schoon, vers water na de 
verstrekking van ProviMilk

 � Begin al vroeg – vanaf dag 5 – met 
krachtvoer

 � Verwijder alle voerresten en verstrek 
het krachtvoer elke dag vers

 � Zorg voor een krachtvoeropname 
van 1,5kg/dag vóór spenen

 � Geef schoon hooi of stro in 
voerrekken

 � Zorg dat bij kalverdrinkautomaten 
de voerschema’s, concentraties en 
voedingen per keer goed ingesteld 
staan

 � Raadpleeg bij problemen in de 
kalveropfok uw Provimi 
rundveespecialist of onze website

Standaard ProviMilk 
voerschema

LEEFTIJD
TWEEMAALDAAGS
VOLUME PER DAG

EENMAALDAAGS
VOLUME PER DAG

Dag 0-3 Colostrum ad-lib Colostrum ad-lib

4-5 2 x 2,0 L 2 x 2,0 L

6-7 2 x 2,5 L 2 x 2,5 L

Week 2-7 2 x 3,0 L 1 x 3,0 L

8 2 x 2,0 L 1 x 2,0 L
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BOVIN
Provimi heeft al jaren geleden een speciale prestarter, 
Bovin, ontwikkeld. Bovin met toevoeging van NuStart® 
resulteert in herkauwactiviteit op aanzienlijk jongere 
leeftijd.
Een hoge opname van vast voer tijdens de melkperiode is 
de basis voor probleemloos spenen.
Voor het maximaal benutten van de jeugdgroei dient tot 
en met 7 maanden geconcentreerd te worden gevoerd. 
Uit recent Provimi onderzoek bleek een groei van 1200 
gram/kalf/dag in deze periode mogelijk.

SPECIALITEITEN

PROVISTOP 
Een kalf met diarree vraagt extra aanvulling van 
electrolyten en energie. Provimi heeft daarvoor Provistop 
ontwikkeld. Provistop beschermt en verzacht de 
darmwand, werkt actief stoppend en geeft extra energie 
aan het kalf.

RUPROMIN JUNIOR
Rupromin Junior kan worden verstrekt zodra er minder 
dan 1 kg kalveropfokvoer/kalf/dag wordt gevoerd. 
Rupromin Junior geeft een volledige aanvulling van alle 
noodzakelijk vitaminen en mineralen. Door de 
uitgebalanceerde samenstelling worden kwaliteit van 
beenwerk, klauwen en vruchtbaarheid verbeterd.

Voeding en management in de 
eerste levensweken hebben 
een blijvend effect op de 
prestaties in het gehele leven. 
Een goede start zorgt er niet 
alleen voor dat de kalveren 
de beoogde groeiresultaten 
halen. Het is ook de eerste 
stap in de opfok van vaarzen 
die op een leeftijd van 24 
maanden kunnen afkalven met 
een gewicht van 630kg. Ook 
vleesvee moet in de jeugd 
goed gevoerd worden om op 
de juiste leeftijd het gewenste 
slachtgewicht te bereiken.

PROVIMILK™

KARAKTERISTIEKEN:
 � Hoogwaardig zuiveleiwit
 � Verrijkt met vitaminen en 

spoorelementen
 � Optimaal aminozuurprofiel
 � Uitstekende smaak en aroma
 � Bevat NuStart

VOORDELEN:
 � Zeer goed verteerbaar
 � Goed oplosbaar
 � Stimuleert voeropname
 � Betere darmgezondheid en 

prestaties

Provimi
Jongveeprogramma

Provimi heeft veel kennis in huis op het 
specifieke gebied van voeding voor jonge 
dieren. Provimi’s wetenschappelijke kennis 
is toegepast bij de ontwikkeling van de 
ProviMilk™ kalvermelken. Deze producten 
stellen kalverhouders over de gehele wereld in 
staat om hun productieresultaten te verbeteren. 

“Optimaliseer uw 
jongvee opfok samen 
met Provimi”

NUSTART®

Een uniek mengsel ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van uw kalveren:
 � Verbetert de opname van droogvoer
 � Stimuleert de pensontwikkeling
 � Ondersteunt een gezonde darmflora

 
NuStart is toegevoegd aan alle 
ProviMilk kalvermelken. NuStart® is 
daarnaast beschikbaar in een premix 

voor verwerking in het eerste 
krachtvoer. Toepassing van NuStart® in 
krachtvoer zorgt voor een sterke link 
tussen kalvermelk en krachtvoer. Dit 
verhoogt de groei (figuur 1) en de 
krachtvoeropname (figuur 2). Hierdoor 
wordt het speenproces 
vergemakkelijkt en legt het de basis 
voor gezonde dierprestaties in het 
latere leven.

Figuur 1. NuStart® in 
ProviMilk™ of combinatie van 
ProviMilk™ en krachtvoer: 
gemiddelde groei (0-8 weken)

Figuur 2: NuStart® in 
ProviMilk™ of combinatie van 
ProviMilk™ en krachtvoer: 
krachtvoeropname (0-8 
weken)
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For the start of a lifetime

PROVIMILK™ EXCEL
 � Op wei gebaseerd melkpoeder
 � Hoge gehalten aan zuiveleiwit,
 � gecombineerd met  

beperkte gehalten aan 
niet-melkeiwitten

 � Bevordert de opname  
en stimuleert de

 � pensontwikkeling

Voor een economisch efficiënte 
kalveropfok

PROVIMILK™ TOTAL
 � Op wei gebaseerd melkpoeder
 � Uitsluitend zuiveleiwit
 � Bevordert de opname en  

stimuleert de pensontwikkeling
 � Uitstekende fysische  

eigenschappen 

Breed inzetbaar, bevat uitsluitend 
zuiveleiwit

PROVIMILK™ DAISY
 � Gebaseerd op weipoeder
 � Hoge gehalten aan zuiveleiwit,  

gecombineerd met beperkte  
gehalten aan niet-melkeiwitten

 � Stimuleert de jeugdgroei
 � Kosteneffectieve kalveropfok 

Uitstekende productieresultaten  
bij zowel vleeskalveren als  
opfokkalveren

PROVIMILK™ PRESTIGE
 � Gebaseerd op magere  

melkpoeder
 � Uitsluitend zuiveleiwit
 � Stimuleert de jeugdgroei
 � Uitstekende fysische  

eigenschappen 

Combineert de veiligheid van 
topkwaliteit magere melkpoeder 
met een uitstekende groeiprestatie

PROVIMILK™ ELITE
 � Gebaseerd op traditioneel  

hoge gehalten aan magere  
melkpoeder

 � Uitsluitend zuiveleiwit
 � Combineert veiligheid met  

prestaties
 � Stimuleert de jeugdgroei
 � Uitstekende fysische  

eigenschappen 

Uitstekende keus voor opfok van vleesrassen

PROVIMILK™ ELEVATOR 
 � Gebaseerd op weipoeder
 � Stimuleert de groei in de jeugd
 � Verbetert de prestaties  

in het gehele leven
 � Hoge kwaliteit  

eiwitsamenstelling 

Superieur voor opfok van vaarzen
voor melkproductie

PROVIMILK ASSORTIMENT


