OMEGA VOEDERS

STANDAARD VOEDERS

040 Omega-3 A

112 Rundveebrok A.L.

Dit mengvoer is geschikt in rantsoenen
met voldoende eiwit.

Geconcentreerd voer met hoog energie
en ruw eiwit niveau. Is melkstimulerend. Bij goed ruwvoer is met deze
brok een scherp voerverbruik mogelijk.
Door hoge concentratie ook toepasbaar bij matige kuil soms wel in combinatie met extra eiwit aanvulling.

950 VEM / 100 NDE

041 Omega-3 B
950 VEM / 110 NDE

Te gebruiken in rantsoenen met een
aanvulling van energierijke producten.
044 Omega Compleet

1000 VEM/105 NDE

980 VEM / 120 NDE

120 Rundveebrok Correct

047 Omega Kwadraat

Energierijke brok met veel pensenergie
en darmzetmeel. Scherpe prijs/kwaliteit verhouding bij een hoog aandeel
darmzetmeel. Melkeiwit stimulerend
en conditie ondersteunend. Past naast
veel gras met een voldoende eiwitaanbod.

Een compleet voer met een uitgekiende samenstelling en speciale grondstoffen, zoals o.a. lijnzaad. Een zeer
geschikt voer voor bedrijven waar het
toepassen van verschillende voersoorten als een beperking wordt ervaren.
1050 VEM / 120 NDE

Ook een compleet voer wat bijvoorbeeld goed in de computer gevoerd
kan worden. Corrigeert nog sterker dan
de Omega Compleet op het gebied van
vruchtbaarheid.

SPECIAAL VOEDERS
068
104
122
123
125
129

Eiwit-Kern-Plusbrok
Snijmaissupport
Kalvergroeikorrels
Kalverpensstart
Vleesveebrok
Stierenmestbrok

MINERALEN
Wij hebben hiervoor een groot aantal
standaardmengsels, maar ook hier
kunnen wij precies berekenen en
leveren wat u op uw bedrijf nodig
heeft.
Tr eur niet Mengvoeder s B .V.
Rodenrijseweg 7 - 9
2651 BM Berkel & Rodenrijs
Telefoon 010 - 5112144
Fax 010 - 5116152
info@treurniet-mengvoeders.nl
www.treurniet-mengvoeders.nl

960 VEM/95 NDE

MELKVEEVOEDERS

WINTER 2010-2011

110 Rundveebrok A-extra
950 VEM/100 NDE

Voer specifiek in te zetten bij behoefte
aan een hoog niveau koolhydraten als
er wel eiwit voldoende is. Deze brok
heeft een scherpe prijs en is melkstimulerend.
118 Rundveebrok B
940 VEM/110 NDE

Standaard brok passend bij een
uitgebalanceerd rantsoen met goede
kwaliteit ruwvoer. Deze brokken zijn
traag verterend ter voorkoming van
pensverzuring.
109 Rundveebrok A.V.
940 VEM/ 90 NDE

Standaard A brok passend bij een
uitgebalanceerd rantsoen met goede
kwaliteit ruwvoer. Deze brokken zijn
traag verterend ter voorkoming van
pensverzuring.

ENKELVOUDIG
Enkelvoudige grondstoffen zoals
Raap, Soya, Mais en Tarwe. Het is
tevens mogelijk om hiervan mengsels
te maken.

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

W I N T E R VO E D E R S
Bij de samenstelling van het nieuwe
winterassortiment wordt gebruik
gemaakt van een geheel uniek nieuw
ruwvoer waarderingssysteem en een
vernieuwd rantsoen optimalisatieprogramma, uw bedrijfsadviseur wil
hier graag meer over vertellen. Het
rantsoen van uw dieren bestaat voor
een groot gedeelte uit ruwvoer en de
inschatting van de verteringskenmerken van dit ruwvoer is dus van groot
belang. Dit betekent voor u een nauwkeurige rantsoenberekening en een
beter voorspelbaar productieresultaat
van uw dieren.
095 Rundveebrok Super
1050 VEM/125 NDE

Deze brok is de hoogst geconcentreerde
uit het assortiment en past goed bij
veehouders die gaan voor de maximale
melkproductie per koe. Het heeft een
hoog aandeel zetmeel en combineert
maximale melkproductie met een scherpe
vet / eiwit verhouding. Kan ook als tweede
voersoort gebruikt worden voor de koeien
begin lactatie. Extra Biotine toegevoegd
voor een betere klauwgezondheid.
062 Rundveebrok Resoluut
1025 VEM/115 NDE

De brok heeft een extra geconcentreerd
energie nivo uitgedrukt in VEM/kg. Tevens
is het een traag verteerbare brok waardoor er een hoge energie concentratie
gecombineerd wordt met een veilige verteringssnelheid. Extra Biotine toegevoegd
voor een betere klauwgezondheid.
065 Rundveebrok Progressie
980 VEM/130 NDE

Rustig afbreekbare brok die melkeiwit en
melk stimulerend is. Rantsoenen die extra
NDE aanvulling nodig hebben in combinatie met extra darmzetmeel. Extra Biotine
toegevoegd voor een betere klauwgezondheid.

WINTER VOEDERS

CORRECTIE VOEDERS

070 Rundveebrok Impuls

066 Rundveebrok Prestige

077 Correctiebrok Dynamiek

Deze brok heeft een hoog zetmeel met
veel pensenergie. Naast de stimulerende
werking op melk en melkeiwit wordt dit
gecombineerd met een scherpe vet /
eiwitverhouding. Extra Biotine toegevoegd
voor een betere klauwgezondheid.

Hoog aandeel pensenergie en penseiwit gecombineerd met een hoog
zetmeel aandeel. Melk en melkeiwit
stimulerend en goed voor conditiebehoud van uw dieren. Deze brok past
naast trager verteerbare rantsoenen en
ook bij matige eiwitrijke graskuilen met
een laag energie niveau.

Zeer geconcentreerde energie correctie met zeer hoog aandeel darmzetmeel. De brok met de meeste sturing
op conditiebehoud van uw dieren met
name in een grasrantsoen. Wordt ook
toegepast als tweede voersoort voor
dieren begin lactatie.

980 VEM/125 NDE

1277 Rundveebrok Markant
980 VEM/120 NDE

Deze winter zijn er veel zeer snel verteerbare graskuilen met hoog aandeel suiker.
Deze brok is uitgesproken geschikt voor
dit soort rantsoenen. Markant is extra
traag verterend met specifieke zetmeelbronnen zodat er balans komt in het totale
rantsoen. Draagt bij aan conditie behoud
van de dieren. Extra Biotine toegevoegd
voor een betere klauwgezondheid.
106 Rundveebrok Harmonie
970 VEM/120 NDE

Hoogwaardige brok met hoog aandeel
darmzetmeel voor een hoge melkproductie die past bij grasrijke rantsoenen. Deze
brok zorgt voor een goede benutting van
graseiwit met een rustige vertering en
draagt bij aan een laag ureum in de melk.
121 Rundveebrok Solide
960 VEM/140 NDE

Brok met hoog NDE niveau in combinatie met hoogwaardige energie bestaand
uit hoog gehalte aan (darm)zetmeel. De
kracht is dat met dit complete voer een
rantsoen gecorrigeerd kan worden op
zowel energie als eiwit. Bijzonder geschikt
voer bij matige kwaliteit ruwvoer. Naast
een kwalitatief goed basisrantsoen kan
dit voer zorgen voor een scherp voerverbruik.

960 VEM/120 NDE

072 Rundveebrok Effectief
960 VEM/115 NDE

Deze brok past in rantsoenen die een
rustig verteerbare brok nodig hebben
met een extra behoefte aan NDE.
Voorbeeld is een onbestendige graskuil met eventueel Snijmais ernaast.
Kan goed gecombineerd worden met
een extra eiwit correctie bij eiwitarme
graskuil of een maïsrijk rantsoen. Dit is
ook de brok die gevoerd kan worden
naast Nutex als er merkmelk wordt
geleverd.

1000 VEM/ 95 NDE

102 Correctiebrok Nova
980 VEM/100 NDE

Extreem trage energie correctie met
hoog aandeel darmzetmeel. Is ook
zeer gezond als conditieondersteuning voor nieuw melkte dieren in snel
verteerbare rantsoenen, stimuleert het
melkeiwit.

060 Rundveebrok Top
960 VEM/110 NDE

Allround productie voer met een hoog
aandeel pensenergie. Breed toepasbaar in veel rantsoenen, stimulering
van de pensfermentatie waardoor
melkeiwit stimulerend. Past ook naast
zetmeelrijke rantsoenen in combinatie
met een eiwitaanvulling.

SEIZOENS VOEDER
063 Rundveebrok Focus
950 VEM/110 NDE

Indien het ruwvoer van goede kwaliteit is, is dit een brok die ingezet kan
worden voor een scherp voerverbruik
naast graskuilen met een hoge verteerbaarheid en hoog nivo suikers.

Mineralenvoorziening van
de brokken.
Alle door ons gemaakte rundveevoeders bevatten ruim
voldoende mineralen. Vooral
de mineralen die veel invloed
hebben op de weerstand hebben we goed afgestemd op de
behoefte van de koe.

