
Gezonde start 
voor koe en kalf

Dé Transitieaanpak



Door hogere productieniveaus en minder 
beschikbare tijd per koe,vragen we steeds 
meer van onze koeien. Juist daarom is het 
belangrijk dat koeien probleemloos afkalven. 
De Transitieaanpak van ForFarmers staat 
voor een voorspelbaar resultaat en meer 
werkplezier. Kortom, een gezonde start  
voor koe en kalf!

Vruchtbaarheid 
Fertibrok en Fertimeel Omega zijn speciaal ontwikkelde 
voeders die de vruchtbaarheid ondersteunen. Deze 
voeders bevatten onder andere beschermd lijnzaad met 
een hoog gehalte aan Omega 3-vetzuren, extra vitamine E 
en β-caroteen die een positieve invloed hebben op de 
vruchtbaarheid.

Gezonde start voor koe en kalf
Belang Transitieperiode
De transitieperiode bestaat uit de droogstand, het 
afkalven en de start van de nieuwe lactatie. Het is 
de belangrijkste periode in de productiecyclus van 
de koe. Een periode die in het teken staat van veel 
veranderingen. Uit onderzoek blijkt dat ruim 80% van 
de gezondheidsproblemen bij koeien ontstaat in deze 
periode. Een periode waarin dus veel te winnen valt!  
Door een pro-actieve aanpak voorkom je veel problemen. 
Dit geeft meer werkplezier en voorspelbare resultaten. 

Krachtvoer voor 
droogstaande koeien

Transitiebrok 
Top

Transitiemeel 
Top

Transitiebrok 
Ca-binder

Droogstand  
Compleet

Adviesgift (kg/koe/dag) 2-3 2-3 2-3 6-8

Voerstation x x x

TMR Close-up groep x x

Gebruiksgemak + + +++ +

Smaak / ds-opname + + +++ ++

Preventie melkziekte +++ +++ +++ +

Preventie zucht +++ +++ + +

Sturing biestproductie / - kwaliteit +++ +++ + +

Voorbereiding lactatie +++ +++ +++ +

Transitievoeders: voor afkalfgemak en gezonde start van koe en kalf

Aanvullend krachtvoer voor 
nieuwmelkte koeien

Fresh Cow 
Boostbrok

Fresh Cow 
Supporterbrok

Fresh Cow 
Topmeel

Adviesgift (kg/koe/dag) 3 3 2-3

Voerstation/AMS x x

TMR opstart lactatie x

Verbeteren energiebalans + +++ +++

Verhogen melkproductie +++ ++ ++

Stimuleren piekproductie +++ + 0

Fresh Cow Voeders: voor gezonde en vruchtbare koeien met een hoge (levens)productie
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Periode
EinDE lAcTATiE DrooGsTAnD

AfkAlven
niEuwE lAcTATiE

opdroogperiode
8-6 weken voor afkalven

Vroege droogstand
6 - 3 weken voor afkalven

close-up
3 weken voor afkalven

opstartperiode
tot 4 weken na afkalven

Piekperiode  
4-14 weken na afkalven

Basisrantsoen Ruwvoer

QuicK fiT

Ruwvoer en standaard krachtvoer

Mineralen*
Univit KAB Univit mineralenmengselsUnivit Droogstand of Univit Transitie

Krachtvoer Transitievoeders Fresh Cow Voeders

Stro en krachtvoer Droogstand compleet Fertibrok en Fertimeel Omega

* Univit KAB en Univit Transitie indien géén Transitievoeders worden gevoerd

Quick Fit 
Een zeer smakelijke energiedrank voor koeien die net hebben 
afgekalfd. Het bevat een hoog aandeel mineralen, waaronder 
extra calcium voor een snel herstel van de mineralen- en 
vochtbalans. Quick Fit stimuleert de voeropname na afkalven, 
helpt (slepende) melkziekte voorkomen en ondersteunt de 
algehele diergezondheid. Koeien worden direct actief en nemen 
snel voldoende ruwvoer op na afkalven.

Droogstandsmineralen
•	 Univit Droogstand: basis mineralenmengsel ter 

ondersteuning van algehele gezondheid.
•	 Univit Transitie: compleet mineralenmengsel  met extra 

aanvullingen, onder andere extra vitamine E, choline 
en B-caroteen, ter ondersteuning van gezondheid en 
vruchtbare start van de lactatie. 

•	 Univit	KAB:	mineralenmengsel	specifiek	voor	de	close-up	
periode ter preventie van melkziekte en vermindering van 
zucht.

Resultaten praktijkonderzoek
•	 85% van de koeien kalft af zonder hulp
•	 Duidelijke afname aantal zware geboorten
•	 Vitale kalveren en goede biestkwaliteit
•	 Halvering aantal behandelingen tegen melkziekte
•	 60% minder gevallen van zucht
•	 Veel minder problemen met nageboorte en 

baarmoederontsteking
•	 Gezonde en vruchtbare start van de lactatie
•	 Minder uitval en hogere (levens)productie
•	 Extra rendement van  125 euro / koe / jaar
•	 Hogere	arbeidsefficiëntie	en	meer	werkplezier!

Dé Transitieaanpak ForFarmers
De Transitieaanpak bestaat uit praktische adviezen 
en onderscheidende producten die hun kracht in de 
praktijk hebben bewezen. De basis voor een voorspelbare 
transitieperiode is een rantsoenberekening volgens de 
Feed2Milk-rantsoennormen. 
De Transitieaanpak staat voor:
•	 gemakkelijk afkalven 
•	 gezonde start voor de koe
•	 gezonde start voor het kalf
Raadpleeg uw melkveespecialist voor het juiste advies  
op uw bedrijf.



Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmers.nl

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager, specialist, dealer of met onze klantenservice.

Klantenservice ForFarmers 
klantenservice.rundvee@forfarmers.eu • T 0800 7863 833
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Gezonde start
Voor koe en kalf

+ Gemakkelijk afkalven

+ Gezonde start met hoge 
 (levens)productie

+ Gezonde start van het kalf

Dé Transitieaanpak

=  voorspelbaar resultaat en meer werkplezier!


