
1 Verstrek Bovin vanaf dag 4 tot een leeftijd  
 van 4 weken. Streven is dat de kalveren dan  
 0,75 kg Bovin per dag opnemen, met een  
 optimale pensontwikkeling als resultaat.
2. Vanaf een opname van 0,75 kg Bovin  
 (op vier weken leeftijd) kan begonnen  
 worden met het verstrekken van een   
 kalverkorrel met de specifiek voor jongvee  
 ontwikkelde Provitel kalverpremix.
3 Streef naar een opname van minimaal 2 kg  
 Provitel kalverkorrel op de dag van spenen.
4 Voer de krachtvoergift na het spenen zo  
 snel mogelijk op tot 2,5 à 3 kg per dag.
5 Vanaf 6 maanden leeftijd dient de kracht  
 voergift geleidelijk te worden afgebouwd  
 ter voorkoming van vervetting. Let daarbij  
 op de lichaamsconditie van uw jongvee. 

6 Voer uw kalveren vanaf 9 maanden, 
 of bij een krachtvoergift minder 
 dan 1 kg / kalf/dag, bij met extra 
 Rupromin Junior Mineralen. Dosering 
 van 50 tot 100 gram per dier per dag.
 7 Voer maximaal 35% snijmaïs in het   
 rantsoen.
8 Insemineer uw jongvee op een   
 lichaamsgewicht van > 400 kg.
9 Beschikt het bedrijf over een melkvee TMR  
 rantsoen van 25 liter dan kan dit onbeperkt  
 gevoerd worden tot 7 maanden leeftijd  
 met aanvulling van 1 kg krachtvoer.   
 Een TMR rantsoen van 30 liter vereist geen  
 extra krachtvoeraanvulling.

Maximale benutting van de jeugdgroei begint bij een optimaal voerschema.
De volgende praktische richtlijnen helpen u daarbij.

Spelregels voor een maximale jeugdgroei



Naast deze voedingsadviezen voor de kalveropfok 
vragen we uw aandacht voor de biest- en drink-
watervoorziening. Enige aanvullende tips hierbij:
- Biest: Vlug, Vaak en daardoor Veel. 
 Zorg voor een biestopname van minimaal 
 4 liter in de eerste 12 uur en 6 liter de   
 eerste 24 uur.   
- Voor een goede pensontwikkeling dienen  
 de kalveren vanaf 7 dagen leeftijd altijd  
 over vers drinkwater te beschikken.
- Tot 1½ uur na de melkmaaltijd mag het  
 kalf geen water opnemen. Plaats de   
 drinkbak niet in de directe nabijheid van  
 een kalverdrinkstation.
- Vanaf de 4e week kan een geringe   
 hoeveelheid luzerne van goede kwaliteit  
 worden verstrekt.

Richtlijnen voor het aanmaken van Provimilk

Provimilk kunstmelk biedt uw kalveren de beste 
start. Tabel 1 geeft richtlijnen voor de kalveropfok 
met Provimilk. Provimilk kunstmelkpoeder is 
geschikt voor emmervoedering en kalverdrink-
automaten. In de winterperiode kan bij koude 
opfok 1 liter boven het schema worden gevoerd 
om een voldoende energieopname te 
garanderen. In de zomerperiode kunt u de 
kalvermelk verder verdunnen om ervoor te 
zorgen dat het kalf voldoende vocht opneemt.

Emmervoedering
Voor 1 liter melk is 125 gram Provimilk 
kunstmelkpoeder en 875 ml water nodig. 
- Los de benodigde hoeveelheid Provimilk  
 kunstmelkpoeder op in een deel van het  
 water met een temperatuur van 55 ºC en  
 roer dit goed door. Voeg daarna de rest van  
 het water koud toe en roer dit door.
- Hierna kan de melk direct aan uw kalveren  
 worden verstrekt.
- Bij emmervoeding is de gewenste   
 drinktemperatuur 40 tot 42 ºC.
- Gebruik regelmatig een thermometer voor  
 het controleren van de juiste   
 drinktemperatuur.
-  Bij voorraad voeding dient de melk koud 
 te  worden verstrekt.
- Zorg voor een constante voeding.

Kalverdrinkautomaat
- Voor toepassing in de kalverdrink   
 automaat: 140 gram Provimilk   
 kunstmelkpoeder per liter water.
- Wij adviseren u regelmatig de automaat 
 te kalibreren.
- Het schema in Tabel 1 is tevens geschikt  
 voor kalverdrinkautomaten.
- Laat dit schema eventueel door een   
 specialist in uw automaat programmeren.
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Tabel 1. Kalveropfokschema met Provimilk

Dag Aantal 
voedingen

Liters per 
voeding

Water Product Bovin Kalver -
opfok korrel

Week

1-2
3
3

4-7
8-11

12-14

3-4
1
2
2
2
2

1 - 1,5
1 - 1,5

1,5
1,5
2

2,5

-
-
-
-

Onbeperkt
Onbeperkt

Biest
Biest/koemelk

Provistop
Provimilk
Provimilk
Provimilk

-
-

Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt

-
-
-
-
-
-

3
4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
2
2
1

2,5 - 3
3
3

2,5
2

1,5
1,5

Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt

Provimilk
Provimilk
Provimilk
Provimilk
Provimilk
Provimilk
Provimilk

Onbeperkt
Onbeperkt

-
-
-
-
-

-
-

Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
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Melk aanmaken

7 liter water + 1 kg poeder = 8 liter Opfokmelk (125 g/l)

Consistente temperatuur

Niet meer dan 2 l per voerbeurt gedurende de eerste 5 dagen

Meng-intensiteit en tijd tot voeren

Bij lagere temperaturen meer onderhouds energie benodigt

• Extra 100 g/dag voor elke 5 °C onder 10 °C



Introductie Excel:
•	 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		
	 snelgroeiende	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%

Samenstelling:

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

ProviMilk Excel

Voor een economisch efficiënte kalveropfok
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Vet
Eiwit
Vezels
As

17%
20%
0,2%
8,4%

Vitamine	A
Vitamine	D3
Vitamine	E
GrapePP

30.000	IU/kg
6.000	IU/kg
150	IU/kg
100	IU/kg	(vit.	E	eq.)



Introductie Prestige:
•	 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	gemakkelijk	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	immuunsysteem	
	 te	stimuleren

Mengverhouding
Bij	tweemaal	daags	voeren:	12,5%
Bij	eenmaal	daags	voeren:	25%

Samenstelling:

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

ProviMilk Prestige

Combineert de veiligheid van topkwaliteit magere melkpoeder met 
een uitstekende groeiprestatie 
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Vet
Eiwit
Vezels
As

17%
22%
0,0%
9,9%

Vitamine	A
Vitamine	D3
Vitamine	E
GrapePP

30.000	IU/kg
6.000	IU/kg
150	IU/kg
100	IU/kg	(vit.	E	eq.)



PROVISTOP 
 

De kurk bij diarree 
 

 

 
Provistop is de beste combinatie 
van elektrolyten, gelvormers en 
diarreestoppers. 

 
 
 
 

Provistop: 

- Een zeer krachtige diarreestopper 
- Beschermt de darmwand; voorkomt aantasting door bacteriën 
- Vult elektrolyten aan 
- Geeft het verzwakte kalf een extra energiestoot  
- Houdt de kalveren vitaler en voorkomt conditieverlies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darmwand zonder Provistop     Beschermde darmwand 
en risico op aantasting door bacteriën  met Provistop 
 

 
Gebruik: 50 gr / 1 liter warm water (40°C) oplossen en direct verstrekken 
 
Curatief: 3 x daags 1,5 tot 2 liter verstrekken, daarnaast schoon 

drinkwater aanbieden.  
 
Preventief: Alle kalveren één voeding na de biest en voor de kunstmelk 

Alle nuka’s voor witvlees, roodvlees of rosévlees direct na 
aankomst 

 
 

Voor meer informatie over Provistop kunt u contact opnemen met: 
 

Tel.:  +31 (0)10423 9562 Fax:  +31 (0)10 484 5624  E-mail: info@provimi.nl 



In geval van diarreeproblemen bij kalveren

Voedingsdiarree

Diarree 

Infectieuze diarree

(E. Coli, Rota & Corona virus, Coccidiose,

Cryptosporidiose, …)

Gevolgen :

� uitdroging van het kalf.

� kalf verliest electrolyten.

� darmslijmvlies wordt beschadigd.

Provistop

� Stopt heel efficiënt voedingsdiarree.

� Bevat pectinen :

Pectinen absorberen toxische stoffen in de darm die 

door de diarree veroorzakende bacteriën uitgescheiden

worden. Tevens beschermen en herstellen de pectinen 

het darmslijmvlies.

� Bevat electrolyten, ter compensatie van het verlies aan

zouten door de diarree.

� Bevat glucose voor extra energie.

� Bevat extra vitaminen.

Probleemstelling :

Productbeschrijving : 



Gebruiksdosis :

preventief :

25-50 g/l

curatief :

50 g/l

1. Preventief gebruik :

Vanaf dag 3 mee in de melk mengen tot 

dag 12.

2. Curatief gebruik :

- melk vervangen door water + 50 g pectolit/l

3 à 4 maal per dag.

- na maximaal 2 dagen of wanneer de mest 

terug gebonden is ���� geleidelijk overgaan op

melk + 25 à 50 g pectolit/l

- pectolit 3 dagen in de melk blijven 

doorgeven.

Ruw eiwit 14 g Suikers 36 g

Ruw vet 7 g Chloride 2.85 g

Ruwe celstof 3.2 g Natrium 2.5 g

Ruw as 14.4 g Kalium 0.4 g

Vitamine A 2.500 IE Vitamine E 5 mg

Vitamine D3 500 IE

Choline chloride 10 mg

Betaïne 200 mg

Pectinen voor herstel en bescherming darmslijmvlies.

Toepassing :

Samenstelling per 100 g :
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