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ZAKGOED: o.a. Bovin (kalvermuesli),  Kalvergroeikorrels, Jongveebrok, Rundveekoek, 
Likstenen, Melkpoeders Rupromin Prestige en Excel, FeedMix-Top mineralen, Immuno-
Plus-mineralen, Vruchtbaarheidsmineralen, Rundvee- en Droogstandmineralenblokken, 
Propyleenglycol, Kri j t ,  Magnesium, Zout, Kunstmest, Zaagsel, Uierzalf ,  Graszaden enz. 
enz. (wekeli jks bezorging vanaf 250 kg)

Tijssen Goed voor Dieren B.V.  
Rijndi jk 83 | 2394 AD Hazerswoude  

Telefoon 071-341 91 25 | info@ti jssengovodi.nl
www.t i jssengovodi.nl

Verkoop:  Maurits de Bruyn 
kantoor 071-3419125 | direct 06-29575641 | mdebruyn@xs4all.nl

Melkpoeder
22132 Provimilk 

Prestige
Combineert de veiligheid van topkwaliteit magere melkpoeder met een uitstekende 
groeiprestatie: • Gebaseerd op magere melkpoeder, • uitsluitend zuiveleiwit • Stimuleert 
de jeugdgroei • Uitstekende fysische eigenschappen. Prestige ingrediënteninformatie: • 
Bevat NuStart – een natuurlijk product dat de darmfunctie ondersteunt om de prestaties 
en de gezondheid te verbeteren • Uitstekende mengeigenschappen • Zeer smakelijk 
dankzij een uitgesproken aroma • Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zorgen voor ge-
makkelijk verteerbare energie en eiwit voor het jonge kalf • Uitgekiende combinatie van 
spoorelementen en vitaminen, toegespitst op de behoeften van snelgroeiende kalveren • 
Bevat GrapePP - natuurlijke antioxidanten, als aanvulling op vitamine E, om het immuun-
systeem te stimuleren.  
Mengverhouding: Bij tweemaal daags voeren: 12,5% Bij eenmaal daags voeren: 25%.  

22131 Provimilk 
Excel

Voor een economisch efficiënte kalveropfok: • Op wei gebaseerd melkpoeder • Hoge 
gehalten aan zuiveleiwit, gecombineerd met beperkte gehalten aan niet-melk-eiwitten • 
Bevordert de opname en stimuleert de pensontwikkeling Excel ingrediënteninformatie • 
Bevat NuStart – een natuurlijk product dat de darmfunctie ondersteunt om de prestaties 
en de gezondheid te verbeteren • Mengt uitstekend en heeft goede floweigenschappen 
• Zeer smakelijk dankzij een uitgesproken aroma • Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten 
zorgen voor gemakkelijk verteerbare energie en eiwit voor het jonge kalf • Uitgekiende 
combinatie van spoorelementen en vitaminen, toegespitst op de behoeften van snelgroei-
ende kalveren • Bevat GrapePP - natuurlijke antioxidanten, als aanvulling op vitamine E, 
om het immuunsysteem te stimuleren.  
Mengverhouding: Bij tweemaal daags voeren: 12,5% Bij eenmaal daags voeren: 25%.

Alle ProviMilk producten zijn uitstekend geschikt voor het gebruik van de meeste kalverdrinkautomaten.

Jongveebrok
22101 Bovin Super smakelijke kalvermuesli voor een snelle opname, verbeter de ontwikkeling van de 

pens, herkauwen start tot 2 weken eerder op, voer ad lib tot de opname van 1 kg/kalf/
dag is bereikt bij voorkeur op 5 weken.

22102 Kalverstart -
korrels

Zorgt door de uitgekiende samenstelling voor optimale ontwikkeling van de penswand en 
pensactiviteit.

22104 Rundvee -
brok A.L.

Deze brok bevat minimaal 10% lijnzaad producten en is daardoor erg smakelijk en is zeer 
geschikt voor de opfok van jongvee vanaf 6 maanden leeftijd.

Mineralen
22155 Rupromin 

Standard
Een mineralen likemmer geschikt voor jongvee, melkvee en zoogkoeien. De basisver-
zorging in mineralen, spoorelementen en vitamines worden vrij uit deze emmers gelikt. 
Bevat pensbestendig Selenium en het natuurlijke antioxidant Proviox. Verkrijgbaar in 
emmers van 25 kg.

Diversen
20309 Powerfit-

elektrolyten
PowerFit Voor kalveren met rehydratie problemen. PowerFit is • Hoog in vitamine C en E 
• Rijk aan probiotica • Rijk aan elektrolyten & glucose • Gemakkelijk in gebruik PowerFit 
draagt bij aan • Voorkomen van spijsverteringsproblemen • Verbetering van de spijsver-
teringsfunctie • Stimuleren van voederopname • Energieverstrekking om het kalf warm 
en gezond te houden.
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Pensontwikkeling bij:
a) alleen melk 
b) melk, hooi en brok  

Voordelen
De uitgekiende eigenschappen van onze producten 
zorgen voor een betere voeropname en minder kans op voedings-
storingen. 
Dit resulteert in:
• Vlottere groei
• Gezondere kalveren
• Meer en betere pensontwikkeling
• Minder diarreeproblemen
• Lagere gezondheidskosten
• Meer arbeidsplezier

A   B  

     Jongveeopfok is de basis voor een goede veestapel.        
 

Voor  een optimale  opfok  is  het van  belang  om  te streven  naar  een 
optimale  benutting  van  de groei  tot de puberteit.   
Treurniet  Mengvoeders  levert  hiervoor  een compleet  assortiment:   
van  melkpoeders  en voeders  tot mineralen.

Rantsoen  en advies
Om uw kalveren gezond en snel te laten groeien is het belangrijk 
om de voeding continue af te stemmen op de behoefte van het kalf. 
Belangrijk is dat het rantsoen niet alleen voldoet aan de nutritionele 
behoefte van het kalf, maar ook de pensontwikkeling voldoende ge-
stimuleerd wordt.

• 
 
• 
 
 
• 
 
• 
 

 

Verstrek de eerste biest direct  na de geboorte! (max 5% van het 
lichaamsgewicht, ca. 2 liter)
Geef alle kalveren één voeding na de biestperiode en voor de 
kunstmelk, 1,5 – 2 liter water met 25 gram/liter PowerFit voor 
een vloeiende overgang.
Vanaf dag 3 water en kalverstartkorrel of Bovin kalvermuesli 
aanbieden
De kalveren kunnen gespeend worden bij voldoende krachtvoer
(min 1,75 kg/dag) en ruwvoer opname. Streef hierbij naar een 
gewicht van ca. 84 kg op 56 dagen.

  Prepuberale  fase Puberteit Dracht Afkalven
 

 
2-9  

maanden  
 >>

10-14  
maanden  

 >>

15-23  
maanden  

 >>

23,5 maand

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 2 x 1,50 1 x 1,50

Kracht -
voer

Verstrek van 1e - 9e week onbeperkt krachtvoer Eerste 6 maanden 
2 - 3 kg/d; daarna 

afbouwen tot 1 kg/d

Afbouwen tot 0 
kg/d op 12  
maanden

Geen 1 kg/d

Ruwvoer Verstrek vanaf de 3e week luzerne 
of een goede kwaliteit hooi

hooi/luzerne +  
snijmais

6 kg ds  
zomerkuil

9 kg ds  
zomerkuil

6 kg gras(kuil)  
+ 2 kg snijmais  

+ 2 kg structuur
Rantsoennormen
VEM/kg ds 970 940 860 870

% RE 18 15 14 14

goed voor dieren

Verstrek de eerste biest direct  na de geboorte! (max 5% van het 
lichaamsgewicht, ca. 2 liter)
Geef alle kalveren één voeding na de biestperiode en voor de 
kunstmelk, 1,5 – 2 liter water met 25 gram/liter PowerFit voor 
een vloeiende overgang.
Vanaf dag 3 water en kalverstartkorrel of Bovin kalvermuesli 
aanbieden
De kalveren kunnen gespeend worden bij voldoende krachtvoer
(min 1,75 kg/dag) en ruwvoer opname. Streef hierbij naar een 
gewicht van ca. 84 kg op 56 dagen.
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Geboorte tot spenen
1e-2e dag 

>>
3e-7e dag 

>>
2e week 

>>
3e week 

>>
4e-6e 
week
 >>

7e week  
>>

8e week 
>>

9e week 
>>


