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Kalvermuesli 0 tot 16 weken
Beste pensontwikkeling tijdens de melkperiode

Optimale groei  |  Geen selectie ruwvoer |  Eenvoud



Investeren in jongvee 
is investeren in de toekomst.
Voor een duurzame koe met een hoge levensproductie is de juiste opfok essentieel. Voor een duurzame koe met een hoge levensproductie is de juiste opfok essentieel. 
Het jongveeopfokprogramma van CAV Den Ham is zo samengesteld dat u als Het jongveeopfokprogramma van CAV Den Ham is zo samengesteld dat u als 
veehouder uw doelen kunt behalen tijdens de opfok. Naast onze Uni, Santi en Maxi veehouder uw doelen kunt behalen tijdens de opfok. Naast onze Uni, Santi en Maxi 
opfoklijnen hebben wij speciaal voor u de Opti Start (muesli) ontwikkeld. opfoklijnen hebben wij speciaal voor u de Opti Start (muesli) ontwikkeld. 

Door deze complete samenstelling zijn wisselingen in kwaliteit ruwvoer en hooi 
verleden tijd. Opti Start streeft naar:

             De beste pensontwikkeling tijdens de melkperiode.
             Een optimale groei de eerste 16 weken.
             Geen selectie ruwvoer.
             Een lage arbeidsintensiviteit.

Opti Start is een bewezen product dat streeft naar een optimaal rendement bij uw 
jongveestapel. 

Door een complete samenstelling van brokjes, maisvlokken, 
gerstestro en snoepsiroop wordt tijdens de melkperiode de 
pens optimaal ontwikkeld en streeft dit product naar een 
gezonde groei. Ook na het spenen kan dit product tot en 
met 16 weken leeftijd doorgevoerd worden om de juiste  
groei na te streven en hiermee een afkalfl eeftijd van 22/24 
maand te halen.
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CAV Den Ham denkt graag met u mee door middel van de jongveesupport, 
waarbij de specialisten bekijken hoe uw bedrijf scoort op vijf punten:

Voeding | Huisvesting | Gezondheid | Verzorging | Afkalfproces 

Aan de hand van een scan kunnen wij u een passend advies geven om 
ervoor te zorgen dat u uw doelen kunt nastreven!


