Programma
jongveeopfok

Van kalf
tot vaars
Een optimale opfok is de basis voor ‘gezond hARd melken’. Gezonde koeien zijn in staat
om extra liters melk te geven waardoor een hoge efficiëntie en het hoogste voersaldo
worden gerealiseerd. AR levert een compleet assortiment voor de opfok van jongvee:
van melkpoeders en voeders tot mineralen. Welk voerschema u kiest hangt af van uw
doelstellingen. U heeft de keus uit de voerschema’s Gemak, Veiligheid en Maximale groei.
Onze specialisten kunnen u over de totale opfok adviseren. Voor specifieke vragen kunt u
terecht bij onze specialisten jongveeopfok.

VOEDING
De melkpoeders en kalverbrokken van AR zijn gemaakt van
kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, zijn smakelijk en
hebben een positief effect op de gezondheid van kalveren.
Het resultaat is een gezonde en snelle groei en een prima
eerste lactatie.

RANTSOEN
Tijdens de jongveeopfok is het belangrijk dat uw
kalveren snel en gezond groeien. Welk voerschema u
kiest hangt af van uw doelstellingen. U heeft de keus
uit de voerschema’s Gemak, Veiligheid en Maximale

groei. De specialist rundvee van AR kan desgewenst een
rantsoenadvies op maat maken.

JONGVEECHECK
Om uw jongveeopfok volledig in kaart
te brengen en te verbeteren heeft AR de Jongveecheck
ontwikkeld. Hierbij wordt naast de voeding en
huisvesting ook gekeken naar de mest, de uitval en het
speenmoment. Op basis van de check stelt de specialist
rundvee een aantal verbeterpunten op. Het uiteindelijke
doel van de Jongveecheck is de jongveeopfok naar een
nog hoger niveau tillen.

KALF
1e-3e dag

4e-7e dag

2e week

3e week

4e-6e week

7e week

8e week

9e week

Melk (l)

Biest 3 x 1,75

2 x 1,75-2,00

2 x 2,00

2 x 2,50

2 x 3,00

2 x 2,50

1 x 3,00

1 x 2,00

Melk (l) Drinkautomaat

Biest 3 x 1,75

2 x 1,75-2,00

4,00-5,00

5,00-6,00

6,00

6,00

6,00-3,00

3,00-0

Krachtvoer (kg)

Verstrek van 1e-9e week onbeperkt krachtvoer

Ruwvoer

Verstrek van 1e-9e week luzerne/gehakseld stro

Vitaladd

5-10 gram per liter melk gedurende de gehele melkperiode

Vitalfort
Vitallin

Tussen de middag 1,5-2 liter water met
25 gram Vitalfort per liter
Bij diarree 1-3 dagen 50 g/l melk of water

• Vanaf dag 3 water en Kalverstructuurmuesli aanbieden
• Bij opname van 1 kg Kalverstructuurmuesli/dag overschakelen naar Kalveropfokkorel Uniek of Kalverbrok Maxima Vitaal
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BIESTCHECK
Controleer van iedere koe de biestkwaliteit met een
refractometer. Goede biest geeft het kalf (en de koe)
een goede start. AR heeft speciale biestpakketjes
beschikbaar om de biestkwaliteit te monitoren.

VENTILATIEADVIES

VOORDELEN

Met een rookapparaat kunnen onze specialisten de
ventilatie testen. Ook geven zij u graag tips om de
ventilatie te verbeteren.

•	Meer arbeidsvreugde door
vitale kalveren
•	Betere voorbereiding op de
lactatieperiode
•	Hogere productie en een
verbeterde vruchtbaarheid

METEN GROEI
De borstomvang geeft een goed beeld van de
ontwikkeling van de kalveren. Liggen ze op schema voor
de gewenste afkalfleeftijd? Verder kan aan de hand van
de borstomvang het inseminatietijdstip bepaald worden.

INSTELLEN DRINKAUTOMAAT

!

Onze specialist rundvee kent alle mogelijkheden van
de kalverdrinkautomaat en kan deze naar uw wensen
instellen. Hierbij let hij onder andere op de hoeveelheid,
de temperatuur en het mengsel.

Zuiver Voer

ADVIES BIJ DIARREE
Met een diarreetest kunnen onze specialisten rundvee
aantonen wat de oorzaak van de diarree is. Ook geven zij
een behandeladvies en tips om diarree te voorkomen.

Het beste voer is Zuiver Voer.
Zuivere grondstoffen

HUISVESTING

Elke grondstof zijn bewerking

Onze specialisten denken graag met u mee over de
ideale indeling van de jongveestal.

Voedingswaarde gegarandeerd
Meer weten?

Kijk op www.zuivervoer.nl

Tips voor het aanmaken
van kalvermelk
www.agruniekrijnvallei.nl/voer/rundvee/
programma_jongveeopfok.aspx

OPFOKKALF
3-6 maanden

PINK
7-15 maanden

PINK DRAGEND
16-23 maanden

VAARS
24 maanden

Krachtvoer (kg)

2,00

0-1,00

Geen

0,5 kg sojaschroot

Ruwvoer

Hooi/goed kuilgras 4 kg/ds,
eventueel mais 2 kg/ds

Zomerkuil 6 kg/ds

Zomerkuil 9 kg/ds

Gras 6 kg/ds, mais 2 kg/ds,
structuur 2 kg/ds

80 g

100 g

100 g

Mineralen AR Jongvee
Rantsoennormen VEM kg/ds

950

900

850

870

% RE

17

15

14

14
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Assortiment Jongvee
21425K25

MELKPOEDER
Kalvermelk AR Compleet

20870K20

Kalvermelk AR Uniek

20871K20

Kalvermelk AR Maxima

20850K25
20848K25
23003K20

Sprayfo geel
Sprayfo excellent
Kalvolac Unique

23001K20

Kalvolac Quick

20855K20

Kalvolac Power
JONGVEEBROK
Kalverstructuurmuesli

24735K20

Deze melk kan onbeperkt gevoerd worden na de biestperiode. Zowel stier- als vaarskalveren kunnen hiermee op
eenvoudige wijze de hoogste groei realiseren.
Dit is ons huismerk kalvermelkpoeder. Kalvermelk AR Uniek draagt bij aan een veilige opfok en goede groei. Geschikt
voor drinkautomaten en emmervoedering.
Deze melkpoeder bevat een belangrijk aandeel magere melkpoeder (MMP) en meer melkeiwit en energie. Natuurlijke
oregano-olie heeft een positief effect op de darmgezondheid, wat helpt diarree te voorkomen en bijdraagt aan een hoge
en gezonde groei. Het unieke productieproces zorgt voor meer glans op de kalveren.
Sprayfo geel heeft een hoog aandeel melkeiwit. Deze melkpoeder is smakelijk en lost goed op.
Magere melkpoeder met antistoffen tegen E. Coli, salmonella en rotavirus.
Deze melkpoeder bevat een hoog gehalte aan caseïne-eiwit. Kalvolac Unique draagt bij aan een geleidelijke vertering en
een optimale pensontwikkeling.
Kalvolac Quick is gebaseerd op gemakkelijk oplosbare wei-eiwitten, die door het kalf goed verteerd worden. Het product
heeft een zeer hoog zuivelaandeel en is aangezuurd.
Bestaat uit 100% zuiveleiwit. Kalvolac Power is de basis voor goede opfokresultaten met een hoge jeugdgroei.
Deze muesli bevat ongemalen grondstoffen, kalverkorrel en luzerne voor een optimale pensactiviteit en gezondheid.
Hierdoor kunnen de kalveren snel veel (ruw)voer opnemen.
Een hoogwaardige, veilige brok met ontsloten graan, levende gist, een natuurlijke buffer, Omega 3-vetzuren en een
coccidioseremmer. Dit zorgt voor een snelle en gezonde groei. Deze brok kan tot max. 3 kg gevoerd worden.
De uitgekiende samenstelling van Kalveropfokkorrel Uniek zorgt in de eerste levensmaanden voor een optimale groei en
in combinatie met voldoende ruwvoer voor maximale pensontwikkeling.
Deze brok kan naast stro of luzerne onbeperkt gevoerd worden. Hiermee wordt een constante en hoge voeropname gehaald.
De vertering is optimaal, waardoor de weerstand van het kalf goed blijft en een gezonde groei wordt gerealiseerd.
Na Kalveropfokkorrel Uniek kan overgeschakeld worden op Jongveegroeibrok. Deze brok past ook prima in grasrijke
rantsoenen.
Vanaf 6 maanden leeftijd kan deze brok naast volledig stro gevoerd worden.

24747BR5 Kalverbrok Maxima Vitaal
24750K03

Kalveropfokkorrel Uniek

24737BR5 Kalverbrok Sereen
24751BR5 Jongveegroeibrok
24753BR5 Jongveebrok Compleet
MINERALEN
22596K20 Mineralen AR Jongvee
21469K20
21822K10

22475K5
22476K5
22477K5
21123K25
21456K25
1466
21669
1418

Mineralenemmer AR Jongvee
Antivlieg
Liksteen KNZ Junior

Dit mineralenmengsel heeft een positieve invloed op de groei en vruchtbaarheid van jongvee. Vooral in situaties waarin
weinig of geen krachtvoer wordt gevoerd is een aanvulling met Mineralen AR Jongvee gewenst.
Naast de juiste gehaltes mineralen en vitaminen zijn hier speciale plantenextracten aan toegevoegd met een bewezen
vliegwerende werking.
Liksteen KNZ Junior is speciaal samengesteld met sporenelementen en vitaminen voor jonge dieren in de groei om het
productiepotentieel van jongvee te realiseren.

ONDERSTEUNING/DIVERSEN
Denkacare Vitallin
Dit middel draagt bij aan een snel herstel van de aangetaste darm bij infectieuze diarree in combinatie met medicijnen.
Denkacare Vitalfort
Veel jonge dieren krijgen de eerste weken te weinig vocht binnen. Met Vitalfort wordt de hoeveelheid elektrolyten en
energie snel op peil gebracht.
Denkacare Vitaladd
Dit supplement bevat precies de vitaminen, mineralen en sporenelementen die het kalf nodig heeft. Door toevoeging
wordt de melk aangezuurd en dit ondersteunt de vertering. Vitaladd kan ook bij koemelk worden toegepast.
Landbouwpoederkalk
Voor het ontsmetten van kalverhokken.
Napro Algavit
Kruidenmengsel met zeezout ter ondersteuning van de luchtwegen.
Luzerne
Grote balen kunstmatig gedroogde luzerne.
Tarwestro
Grote (en kleine) balen tarwestro voor een schoon en droog ligbed.
Gehakseld Tarwestro
Geeft extra structuur in het rantsoen. Balen 20 kg.
Structuur

Jongvee verkoopteam
JONGVEE SPECIALISTEN
Thomas van Mourik
Walter Rozendaal

06-52337293
06-52775004

ADVISEURS

okt-2017

Mark ter Braak
Henk de Groot
Harm van Hattem
Rob Horstink
Teunis Kool

06-20978112
06-21244354
06-30401999
06-13778601
06-22016272

Raymond Krabbenborg
Tonnie Lageschaar
Jan-Willem Lammers
Wichert Spijkerboer
Coen van Sterkenburg
Jeroen van Veldhuizen

06-53944034
06-44993219
06-51937091
06-51343517
06-55331150
06-82684624

NUTRITIONIST RUNDVEE
Wim Boschloo

VERKOOPBINNENDIENST
Theo Mijnen

VERKOOPLEIDER RUNDVEE

AR COPRODUCTEN

Richard ter Beek

Herman Borkent

06-22503625

06-53969048

06-51156666

06-53696485
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