Muesli &
mengvoeders

Member of the VanDrie Group

Muesli & mengvoeders
Alpuro biedt een uitgebreid voederpakket van muesli’s en mengvoeders dat is samengesteld uit grondstoffen met hoge
nutriëntgehalten. Het veelzijdige assortiment biedt ruime keuze uit voeders die passen binnen elke bedrijfsvoering. De
structuur van de voeders zorgt voor een stabiel pensmilieu en daardoor maximale groei en gezondheid.

Muesli V14

Vitaalbrok

VAR Prestart

Muesli V14
(1100 VEVI, 14% RE)

Muesli V18
(1100 VEVI, 17,5% RE)

Fibra Blanc
(1160 VEVI, 21% RE)

Een product met een zeer laag
ijzergehalte die prima past om
gevoerd te worden met stro naast
de kalvermelken.

Een product met een laag ijzergehalte en een hoog eiwitgehalte.
Deze muesli past prima in combinatie met snijmaïs. Uitstekend
te voeren naast kalvermelk.

Product met laag ijzergehalte
en hoog eiwitgehalte die prima past
in combinatie met stro. Te voeren
naast Tentofeed 30 kalvermelk.

Fibra 40
(1130 VEVI, 17% RE)

Vitaalbrok
(1070 VEVI, 105 DVE, 30 OEB)

Var Prestart
(1050 VEVI, 90 DVE, -10 OEB)

Unieke muesli, met een laag ijzergehalte welke geschikt is voor een
hoog aandeel mengvoeder, te voeren
in combinatie met Tentofeed 40.

Voor kalveren die extra aandacht
nodig hebben en melk slecht kunnen verdragen. De Vitaalbrok is
onbeperkt te voeren in combinatie
met stro en/of snijmaïs.

Een zeer smakelijk start muesli die
zorgt voor een snelle start van de
vastvoer opname. De VAR Prestart
past hierdoor prima naast de
startmelk.

Var startbrok
(1050 VEVI, 120 DVE, 35 OEB)

Var mestbrok standaard
(1025 VEVI, 100 DVE, 30 OEB)

Var mestbrok intensief
(1075 VEVI, 100 DVE, 25 OEB)

Smakelijke en voedzame startbrok
voor een gezonde en optimale
groei van rosé kalveren in de eerste
8 weken.

Uitgebalanceerde mestbrok voor
een efficiënte groei en goede opname. Onbeperkt te voeren naast
stro en/of snijmaïs.

Energierijke brok, rijk aan goed
verteerbare zetmelen, ideaal voor
een maximale vleesaanzet in het
laatste traject.

Alpuro is
gespecialiseerd in de
productie van muesli
en mengvoeders voor
de kalverhouderij en
rosé kalverhouderij.
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