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Weide assortiment
 
RVB Mais+ Rendement
Deze brok bevat minimaal 25% maïsmeel voor een goede benutting van 
het eiwit uit vers gras. Hiermee past dit voer uitstekend naast rantsoenen 
met een hoog aandeel vers gras.

RVB Gras Plus
De Gras Plus ondersteunt de productie en de gezondheid van de koeien 
door een uitgebalanceerde hoeveelheid pensenergie en veel bestendig 
zetmeel. Deze brok past uitstekend in rantsoenen met grover gras, het 
tweede deel van de weideperiode.

RVB Weidebrok Plus
De Weidebrok Plus is een eiwitarme, energierijke brok met veel 
(bestendig) zetmeel uit mais. Dit stimuleert zowel de eiwitproductie als 
de melkproductie positief. Deze brok past uitstekend naast een rantsoen 
met onbeperkt vers gras.

RVB Zomer Excellent
De Zomer Excellent is een luxe weidebrok met veel glucogene energie. 
Deze brok bevat standaard een buffer en ondersteunt de penswerking. 
Dit resulteert in een hoge benutting van de energie en het eiwit uit vers 
gras voor melk(eiwit)productie.
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Meer rendement uit weidegras

Voor een optimale benutting van vers gras is een juiste aanvulling met 
bijvoeding en krachtvoer noodzakelijk. Dit leidt tot een betere 
verbetering met als resultaat gezonde koeien, een hogere productie 
en stabielere gehaltes in de melk.
De wisselende grassamenstelling en weersomstandigheden in de 
weideperiode maken het moeilijk om een constante productie te 
realiseren. Het grote verschil in graskwaliteit, drogestof opname en 
weersomstandigheden maken het noodzakelijk om de bijvoeding en het
krachtvoer tijdens het seizoen aan te passen.

Bijvoeding
Uit onderzoek blijkt dat met het bijvoeren van mais naast gras het saldo 
wordt gestimuleerd. De energie en het eiwit uit vers gras worden beter 
benut. Dit resulteert in een hoger eiwitpercentage in de melk en een 
lager ureum. De optimale bijvoeding ligt tussen 2 en 4 kg ds per dier 
per dag. Ook is door het bijsturen van de bijvoeding mogelijk om meer 
of minder aanbod van gras op te vangen. In droge perioden is het beter 
om naast de bijvoeding van mais kuilgras bij te voeren. Op deze manier 
wordt het eiwittekort opgevangen door kuilgras.



Weide assortiment
Code Voersoort VEM WDVE FEB GN
RVV102 RVB Mais + Rendement 940 90 -10 +++
RV4124 RVB Gras Plus 950 100 -5 ++++
RVV106 RVB Weide Plus 960 80 -20 +++++
RVV121 RVB Zomer excellent 960 100 -5 +++++

Glucogene nutriënten (GN) zijn bestanddelen in het voer die door het 
dier omgezet kunnen worden in glucose en vervolgens gebruikt kunnen 
worden voor lactoseproductie. Hoogproductieve koeien hebben veel behoefte 
aan glucose. Bij een tekort wordt voereiwit gebruikt of worden lichaams-
reserves gemobiliseerd. Dit leidt tot een hoge belasting van de lever en tot 
slepende melkziekte. Als het rantsoen van deze koeien voldoende GN bevat,
blijft de conditie van de koeien op peil en is de melkeiwitproductie hoger.
Dit resulteert in een betere gezondheid en meer rendement.

Maatvoeders: Uw adviseur bespreekt graag met u welke voeders
het beste bij uw situatie passen. Toch kan het nodig zijn om bij meer
specifieke doelstellingen een maatvoer samen te stellen.

Zakgoed: o.a. Kalvermuesli, Kalverstartkorrels, Jongveebrok, Rundveekoek,
Likstenen, Melkpoeders Provimi Prestige en Excel, Feedmix-Top mineralen, 
Immuno-Plus-mineralen, Vruchtbaarheidsmineralen, Rundvee- en 
Droogstandmineralenblokken, Propyleenglycol, Krijt, Magnesium, Zout, 
Kunstmest, Zaagsel, Uierzalf, Graszaden enz. enz.

Bestellen en informatie

info@tijssengovodi.nl ● www.tijssengovodi.nl
Rijndijk 83 ● 2394 AD ● Hazerswoude ● 
Tel: 071-341 91 25 ● Fax: 071-341 2063
Uw rundveespecialist:  M. de Bruyn. ● Tel: 06-29 57 56 41


