
Vivo Start
Vivo Start is de ideale start voor kalveren vanaf de geboorte. Het zorgt voor
een optimale pensontwikkeling doordat het de vorming van de penspapillen 
stimuleert. Het bevat onder andere gerstevlokken, bietenpulp, spelt, 
maisvlokken, haver, johannesbrood en lijnzaadschilfers. 

voeren voor kalveren van 0 tot 12 weken

dagelijkse dosis (afhankelijk van leeftijd en gewicht) spreiden over meerdere voederbeurten

voeren naast stofvrij hooi (geen graskuil of voordroog)

+ snelle krachtvoeropname

+ hoogwaardige en goed verteerbare eiwitten

+ uitgebalanceerde vitaminen- en mineralenbalans

Vleesveeras   Vivo Groei

Gebruik

Voordelen

Opvolgvoer

Kalveren
vleesvee



Vivo Groei
Vivo Groei is een complete, smakelijke muesli voor kalveren van 
0 tot 20 weken.  Het bevat onder andere maisvlokken, gerst, spelt, 
sojaschroot, koolzaadschroot, tarwe- en gerstevlokken en lijnzaadschilfers.

voeren voor kalveren van 0 tot 20 weken

of overschakelen zodra het kalf 1,5 kg Vivo Start per dag opneemt

+ geen mais of voordroog verstrekken

+ uitgebalanceerde vitaminen- en mineralenbalans

Vleesveeras   Jongveemix 18

Vleesveeras   Beef Mix 26

Vleesveeras   Beef Mash Standaard

Vleesveeras   Beef Mash 16/18/22

Vleesveeras   Eiwitkern 36

Vleesveeras   Beef Mix 22 ZP

Vleesveeras   Baby Beef 100

Gebruik

Voordelen

Opvolgvoer*

Kalveren
vleesvee

* Dit is in functie van de groeisnelheid, het ras 
en het beschikbare rantsoen. Voor meer info, 
contacteer uw vertegenwoordiger.



Jongveemix 18
Jongveemix 18 is een compleet voer dat zorgt voor een goede 
ontwikkeling van het jongvee. Het bevat onder andere bietenpulp, 
lijnzaad, gerst, mais, tarwe en luzerne. 

voeren vanaf 4 maand

voeren naast eiwitrijk kuilvoer

+ uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

Gebruik

Voordelen

Vleesvee



Beef Mix 26 is een compleet voer dat zorgt voor een perfecte groei 
dankzij zijn hoogwaardige, kwalitatieve eiwitten. Het bestaat onder 
andere uit sojaschroot, lijnzaadschilfers, mais, tarwe, gerst en bietenpulp.

voeren vanaf 4 maand

voeren naast ruwvoederrantsoen

+ verhoogd calciumgehalte

+ bevat extra vitamine E

+ bevat levende gisten

Gebruik

Voordelen

Beef Mix 26

Vleesvee



Beef Mash Standaard
Beef Mash Standaard is een compleet voer dat zorgt voor een goede 
ontwikkeling van het jongvee. Het bevat onder andere bietenpulp, 
mais, spelt, gerst, tarwe en lijnzaadschilfers.

ad lib voeren vanaf 4 maand

kan stro of hooi aan toegevoegd worden

+ uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

Gebruik

Voordelen

Vleesvee



Beef Mash 16/18/22
Beef Mash 16, 18 of 22 is een compleet, zeer energierijk voer 
dat zorgt voor een goede ontwikkeling van het jongvee. Het is 
niet pensverstorend. Het bevat onder andere bietenpulp, gerst, 
lijnzaadschilfers en tarwe. 

voeren vanaf 4 maand

voeren naast stro

+ uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

+ eiwitgehalte te kiezen in functie van bevlezing

Gebruik

Voordelen

Vleesvee



Eiwitkern is een aanvullende eiwitbron naast een eiwitarm 
rantsoen dat zorgt voor extra bespiering. Het is op basis van 
3 hoofdingrediënten: sojaschroot, lijnzaadschilfers en maisgluten. 

voeren naast ruwvoerrantsoen op basis van maiskuil en perspulp

+ aanvullende eiwitbron

+ extra bespiering

Gebruik

Voordelen

Eiwitkern 36

Vleesvee



Beef Mix 26 is een compleet voer dat zorgt voor een perfecte groei 
dankzij zijn hoogwaardige, kwalitatieve eiwitten. Het bestaat onder 
andere uit sojaschroot, lijnzaadschilfers, mais, tarwe en gerst.

voeren vanaf 4 maand

voeren naast maiskuil en perspulp

+ bevat geen droge bietenpulp

+ perfecte groei

Gebruik

Voordelen

Beef Mix 22 ZP

Vleesvee



voeren vanaf 4 maand

voeren naast stro

Gebruik

Baby Beef 100

Kalveren
vleesvee

Baby Beef 100 is de gevestigde waarde voor de opfok van jong vleesvee. 
Het bevat onder andere bietenpulp, gerst, mais, sojaschroot, tarwe, 
lijnzaadschilfers en luzerne.

+ compleet en uitgebalanceerd voer

+ smakelijk voer

+ de oplossing voor alle kalveren

Voordelen



Beef Mash 17 Finish is een energierijk, niet pensverstorend voer 
om vleesveerassen af te mesten. Het bevat onder andere bietenpulp, 
mais, lijnzaadschilfers, sojaschroot, gerst, maisvlokken en lijnzaad.

voeren naast rantsoen in de laatste fase van de afmestperiode

+ energierijk

+ niet pensverstorend

Gebruik

Voordelen

Beef Mash 17 Finish

Vleesvee



Beef Mash 19 Compleet is voer voor een intensieve afmest. Het bevat 
onder andere bietenpulp, lijnzaadschilfers, tarwe, mais, sojaschroot, 
maisvlokken en lijnzaad. 

voeren naast afmestrantsoen als boost in de laatste 30 dagen

+ energierijk

+ goed verteerbaar vet

+ eiwitrijk

Gebruik

Voordelen

Beef Mash 19 Compleet

Vleesvee



Baby Beef Finish is voer voor een intensieve afmest. Het bevat 
onder andere bietenpulp, mais, tarwe, lijnzaadschilfers, sojaschroot, 
gerst en lijnzaad.

voeren naast stro

voeren in de laatste 30 dagen van de afmestperiode

+ energierijk

+ goed verteerbaar vet

Gebruik

Voordelen

Baby Beef Finish

Vleesvee


