
Complete kalvermengeling  voor kalveren  
van 0 tot 6 maanden.

De melkveehouderij evolueert  in een stroomversnelling.  
Door de laatste ontwikkelingen in genetica, kunnen  
hoge en duurzame producties behaald worden.  Dit 
kan enkel  en alleen door een sterk management.  Het 
fokken van sterke en gezonde  koeien is daarbij de 
basis, en dit vereist een optimale voeding vanaf uw 
kalveren.  

Vitello Structo past in een nieuw concept waarbij u 
uw kalveren op een veilige manier voert en toch een 
maximale groei behaalt. Door deze snellere groei 
ontwikkelt het kalf zich maximaal, kunt u uw 
vaars vroeger insemineren (gem. afkalfleeftijd 
van 22 maanden) en  daalt de opfokkost. 

Dit concept zorgt voor gezonde kalveren die de 
basis zijn voor de verdere resultaten van uw 
melkveebedrijf! 

Vitello Structo



Extra voordelen:
• Goede opname, zeer smakelijk product
• Eenvoudig werken door één complete formule
• Hoge vitamine en mineralenvoorziening
• Ruwvoerbesparing
• Optimale penswerking en goede vertering gegarandeerd door  

stabiel voeren

Naast krachtvoer bevat deze formule kunstmatig gedroogde luzerne en 
ontstoft, kort gehakseld stro. Om de opname van deze structuur- 
producten te garanderen en de smakelijkheid te verhogen is er melasse 
aan toegevoegd.

Voerschema:
• 0 – 4 maanden Ad libitum
• 4 – 6 maanden 4,5 à 5 kg
Levering is mogelijk in BigBox en los gekipt, afhalen kan in Depot Veurne. Contacteer onze vertegenwoordigers voor verdere 
informatie en prijzen.

Hans & Anthony  Vandenberghe (Boezinge)
Hans baat samen met zijn vrouw Kathleen en zoon Anthony een melkveebedrijf uit met 
150 melkkoeien . Sinds het voorjaar van 2018 zijn ze overgestapt op dit nieuwe concept 
voor hun kalveren. ‘Onze kalveren zijn meer gevuld en halen een hogere groei dan vroeger’ 
vertelt Anthony. Naast de hogere groei is ook het arbeidsgemak een belangrijk voordeel.
‘De Vitello Structo is een complete kalvermengeling waardoor we geen ruwvoer meer 
moeten ter beschikking stellen, dit bespaart ons veel tijd en werk’ vertelt Hans. De kalveren 
worden eerst apart gehuisvest in eenlingboxen tot een leeftijd van ongeveer  2 maanden 
en verblijven dan in groepshokken van ongeveer 10 kalveren per groep. 
‘De ganse opfokperiode werken we met dezelfde kalvermengeling en we merken dat de 
kalveren in de eenlingboxen veel vroeger beginnen met krachtvoer opnemen. Op een veilige 
manier halen we het maximum uit onze kalveropfok!’.  
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