
Zomer 2014
versie: 27 mei 2014

ZAKGOED: o.a. Bovin (kalvermuesli),  Kalvergroeikorrels, Jongvee-
brok, Rundveekoek, Likstenen, Melkpoeders Rupromin Prestige en 
Excel, Feedmix-Top mineralen, Immuno-Plus-mineralen, Vruchtbaar-
heidsmineralen, Rundvee- en Droogstandmineralenblokken, Propy-
leenglycol, 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.nlgoed voor dieren

 

Vanaf heden bieden wij  u weer deskundig advies,  onder-
steuning met de mestboekhouding,  rantsoenberekening, 
jongvee opfokprogramma enz.  enz.

Verkoop:  

Vleesveevoeders

naam VEVI WDVE FEB

22043 Stierenmestbrok 1000 130 40

22045 Beef Groei 1000 120 40

22046 Beef Afmest 1050 110 40

22047 Beef SE Lux 1080 110 30

22048 Optimix Beef 1100 110 30

Deze vleesveevoeders zijn samengesteld uit streng geselecteerde 
grondstoffen en zijn constant van samenstelling.  
Dit resulteert enerzijds in een blijvend hoge voeropname en persistente 
groei en anderzijds in uitstekende slachteigenschappen. 

goed voor dieren

V l e e s v e e v o e d e r s

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

 

22045

 

 

22047

Voor het vleesvee assortiment wordt duidelijk onderscheid ge-
maakt in een groei- en afmestfase. De groeifase heeft als doel 
een goede jeugdgroei en skeletontwikkeling te realiseren. Het 
groeivoer bevat een hoog eiwitgehalte en een gunstige cal-
cium-fosforverhouding. In de afmestfase zijn naast een hoge 
groei de vleeskwaliteit belangrijk.
Lijnschilfers is een van de belangrijkste grondstoffen om de 
vleeskwaliteit te verbeteren. Het hoge aandeel lijnolie in lijn-
schilfers verhoogt het aandeel intramusculair vet in de laatste 
3 maanden voor het slachten. Dit komt de malsheid van het 
vlees ten goede.
Daarnaast zijn lijnschilfers een zeer goede grondstof voor 
groeiend vee. Luxe vleesrassen weten het hoge vetaandeel 
van goede kwaliteit in lijnschilfers om te zetten in een hogere 
groei.

    

   Het assortiment vleesveevoeders is 
afgestemd op de specifieke behoeftes van vleesvee. 
Alle voeders bevatten uitgebalanceerde hoeveelheden 
mineralen en vitaminen. Daarnaast zijn aan alle voe-
ders lijnzaadschilfers toegevoegd voor een optimale 
vleeskwaliteit.
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Beef Groei
Groeivoer voor stieren  met een hoog DVE- gehalte en een gunstige calcium/
fosforverhouding. In te zetten bij stieren in de ontwikkelings- en skeletfase. 
Hoeveelheid voer: 2 tot max. 3 kg/dier/dag

Beef SE Lux
De luxe groeibrok voor het luxe vleesvee. Met hoog aandeel lijnschilfers en 
veel vitamine E. Waarborgt goede slachteigenschappen.
Hoeveelheid voer: 4 tot max. 5 kg/dier/dag.

Stierenmestbrok
Deze luxe groeibrok voor het luxe vleesvee. Met 25% lijnschilfers en 7,5% 
erwten voor een vlotte groei en een goede vleeskwaliteit.
Hoeveelheid voer: 2 tot max 6 kg/dier/dag.

Beef Afmest
Dit voer past perfect in rantsoenen met een beperkte krachtvoergift. Door 
extra zetmeel en eiwit kan een snelle groei gerealiseerd worden. 
Hoeveelheid voer: 3 tot max. 4 kg/dier/dag.

Optimix Beef
Mengsel van grof gemalen grondstoffen. Structuurrijk en smakelijk. Past door 
hoog zetmeelgehalte naast zetmeelarme rantsoenen en/of rantsoenen met 
perspulp.
Hoeveelheid voer: 4 tot max. 6 kg/dier/dag.


