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Rheintechnik Reanimatie-/ 
beademingspomp | tbv kalf 

& veulen

art. nr. 137001032

Voor € 94,09

Vital Concept Vitastim | 
extra energie pasgeborene | 

6 stuks

art. nr. 115101600

Voor € 27,53

Kerbl Armatuur tbv 
warmtelamp | 5 meter snoer

art. nr. 141156

Voor € 20,04

Agrivet Jodiumtinctuur 2% | 
500ml

art. nr. 110357

Voor € 11,92

a.s. Armatuur tbv 
warmtelamp | spaarstand | 5 

meter snoer

art. nr. 141153

Voor € 18,83

JK Heat Plus Warmtelamp 
BR125 | rood | infrarood | 150W

art. nr. 1411571

Voor € 7,84

VITALstyle Melissengeist 
ademspray| 

ademstartproblemen |50ml

art. nr. 110401

Voor € 14,95

a.s. Armatuur tbv 
warmtelamp | 5 meter snoer

art. nr. 141154

Voor € 16,19

JK Heat Plus Warmtelamp 
BR125 | wit | infrarood | 150W
art. nr. 141158

Voor € 6,86

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 110358

1 liter vanaf  € 17,82

art. nr. 1411572

250W vanaf  € 6,43
art. nr. 141159

250W vanaf  € 5,63

Na de geboorte
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Agrivet Kalverdekje | 
kalverbodywarmer | grijs | 70 cm

Het Agrivet kalverdekje houdt uw kalf lekker warm. Dit 
comfortabele kalverdek is gemaakt van speciaal materiaal 
waardoor overmatig zweten wordt voorkomen. Het dekje is 
waterdicht tot 3000 mm waterkolom, uitwasbaar en heeft 
een lange levensduur. De lengte van de bovenkant is 70 
cm. Bij het dekje worden 2 
extra setjes gespen 
geleverd. De 
kalverbodywarmer is 
eenvoudig te bevestigen 
met meerdere riemen. U 
heeft een borstriem aan de 
voorzijde, twee buikriemen 
en twee bilriemen, die via 
de binnenkant van het 
achterbeen worden 
bevestigd.

art. nr. 141425
70 cm voor € 18,02

Vital Kalverdekje/bodywarmer | 
zwart/rood | 55 cm | mt.XS

Met een kalverdek, ook wel kalverbodywarmer genoemd, 
kunt u het energieverbruik van een kalf optimaliseren. Een 
kalf is gevoelig voor kou, met behulp van deze Vital Concept 
kalverdek blijft het kalf warm en kost dit geen extra 
energie. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de kleine 
en/of zwakkere kalveren 
een te geven of om 
bijvoorbeeld standaard de 
eerste drie weken in de 
koudere maanden een 
dekje om te doen. Dit 
model heeft twee kleuren, 
zwart met rood en is 
verkrijgbaar in maat XS.

art. nr. 111004405
55 cm voor € 24,06

Losse gesp tbv kalverdekje | 
kalverbodywarmer | kliksluiting

art. nr. 141427
Voor € 1,92

Het kan wel eens gebeuren dat er een gesp stuk gaat. Een 
ontbrekende gesp kan er voor zorgen dat het dekje scheef 
gaat liggen en hierdoor niet meer goed blijft zitten. Deze 
losse gesp is geschikt voor kalverdekjes van 70 cm en 80 
cm en is voorzien van een handig kliksysteem. Los- en 
vastmaken gaat 
hierdoor zeer 
eenvoudig. De gesp is 
gemaakt van een sterke 
kwaliteit nylon, voor 
een lange levensduur. 
De losse gesp is op elke 
plek inzetbaar. De gesp 
is geschikt voor 
bandweefsel van 
maximaal 25 mm 
breedte.

Topro Kalverdekje | 
kalverbodywarmer | grijs | 65cm

Met een Topro kalverdek geeft u een kalf extra 
bescherming en warmte. Het grijze kalverdek is zeer 
degelijk, scheurbestendig en is gemaakt van polyester. 
Dankzij de isolerende en warmte regulerende vulling krijgt 
uw kalf de juiste warmte en bescherming. Voorzien van 
extra brede en robuuste 
sluitingen, voor een 
uitstekende pasvorm! De 
lengte van de bovenkant 
van het kalverdek is 65 cm 
en de lengte van de 
onderkant is 85 cm. De 
hoogte van het kalverdek is 
85 cm.

art. nr. 141423
65 cm voor € 40,50

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 141426
80 cm voor  € 13,52

art. nr. 111004402
70 cm voor  € 23,01

art. nr. 141424
75 cm voor  € 30,38

Kalverdekjes
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Het geven van biest aan het pasgeboren kalf is van 
uiterst belang om het kalf weerbaar te maken tegen 
ziekteverwekkers. Het kalf wordt namelijk geboren 
zonder antistoffen tegen deze ziekteverwekkers. Door 
snel na de geboorte voldoende biest te geven voorziet 
u het kalf van antistoffen, mineralen en vitaminen. 
Immunoglobulinen, de eiwitmoleculen in biest, zijn 
dragers van antistoffen. Binnen 24 uur kunnen deze nog 
goed worden opgenomen door de darmwand van het 
kalf.

Nadat u de koe gemolken heeft is het raadzaam 
de kwaliteit van de biest te controleren met een 
refractometer. Mocht de kwaliteit onvoldoende zijn, dan 
adviseren wij u deze aan te vullen met een colostrum 
mix. Ook voor als u biest wilt invriezen is het fijn te 
weten welke kwaliteit deze heeft. Met een refractometer 
meet u de Brix-waarde, welke gekoppeld is aan het 
percentage droge stof in de biest. Wanneer u merkt dat 
de biestkwaliteit bij verschillende koeien onvoldoende 
is, is het raadzaam samen met een specialist te kijken 
naar de droogstand.
• Brix-waarde van 22 of hoger? U kunt de biest voeren 

aan het kalf.
• Brix-waarde van 19, 20 of 21? Voeg colostrum toe om 

de kwaliteit te verhogen.
• Brix-waarde van 18 of lager? Kies voor de 

biestvervanger colostrum of ingevroren biest.

Refractometer / biestmeter | analoog
art.nr. 122219 Voor € 35,42

Hanna Refractometer / biestmeter | 
digitaal

art.nr. 152100965 Voor € 218,80

Let op! Gebruikt u de biestmeter voor het eerst? Dan 
moet u deze eenmalig kalibreren.

1. Gebruik schoon water om de refractometer te 
kalibreren

2. Breng met een pipet het water aan op het glasplaatje
3. Sluit de refractometer en richt deze naar het licht
4. Kijk in het kijkgat en draai met de stelschroef tot 
5. Maak de meter droog

Stappenplan gebruik refractometer/
biestmeter
1. Breng met een pipet de biest aan op het glasplaatje
2. Sluit de refractometer en richt deze naar het licht
3. Lees door het kijkgat de Brix-waarde af
4. Meer weten? Kijk in de tabel welke gehaltes IgG en 

droge stof bij de uitgelezen Brix-waarde horen
5. Maak de refractometer weer goed schoon en berg 

deze op

Meten = weten! 

Biestmanagement
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BIESTVERSTREKKING met Trycop

Farm-O-San Trycop | weerstandboost 
| 3.5kg

art.nr. 110201
Voor € 95,90

Wat doet trycop?
Deze aanvullende diervoeder bevat eiwitten, die 
weinig gevoelig zijn voor maagzuur. De eiwitten 
worden hierdoor niet afgebroken en komen zo 
goed in het darmstelsel terecht. Hier vormen ze 
een beschermende laag op de darmwand. De 
darmgezondheid en immuniteit wordt gestimuleerd 
en de kans op (infectieuze) spijsverteringsproblemen 
wordt zeer klein. Zo helpt u uw kalveren een kwetsbare 
periode door wat resulteert in minder uitval in de 
eerste 14 levensdagen.

Hoe werkt het?
• 4 liter biest binnen 12 uur
• Biest van goede kwaliteit, af te meten met 

refractometer
• Voeg aan de eerste gift 30 gram Trycop toe.
• Daarna 10 gram per voeding gedurende 10 dagen

Review
“Sinds we Trycop gebruiken, hebben we nauwelijks 
nog diarreeproblemen gehad en zijn de kalveren een 
stuk fitter. Ze groeien daardoor ook beter. Ondanks 
dat het een vrij duur product is, vinden wij het een 
aanrader en geeft het ons vwb de verzorging van de 
kalveren veel meer werkplezier! Voor het gebruik 
van Trycop hadden we behoorlijk wat last van 
diarreeproblemen en hadden hierdoor te maken 
met uitval. Dit gaat nu een stuk beter. Kortom: een 
tevreden gebruiker!”

Biestmanagement
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Vital Concept Vitacolos | 
colostrum kalf & lam | 3x60ml

art. nr. 113000015
Voor € 34,85

Zeer goede colostrumaanvuller is pastavorm. U kunt de 
pasta eenvoudig in de eerste 6 uur na de geboorte aan het 
kalf of lam verstrekken. Dankzij Vitacolos kan het 
pasgeboren dier toch over de noodzakelijk immuniteit 
beschikken, die hij/zij niet volledig van de moeder heeft 
kunnen krijgen. De 
pasta is rijk aan 
belangrijke 
bestanddelen en bevat 
12% IBR-vrije 
immunoglobuline G 
(IgG). Vitacolos is 
samengesteld uit 
biestpoeder (waarvan 
IgG >12%), 
propyleenglycol, 
dextrose en gedroogde 
eiproducten. In de 
verpakking zit 3 x 60 ml.

Farm-O-San biestmelk Colostrum | 
kalveren | 1.5kg

art. nr. 1103476
Voor € 149,95

Colostrum van Farm-O-San is een goede en betrouwbare 
biestvervanger of biestaanvuller voor kalveren. De 
colostrum bestaat uit 100% rundercolostrum. Het product 
ondersteunt het immuunsysteem van uw pasgeboren 
kalveren. Het is een gevriesdroogde colostrum van 
gecontroleerde 
runderen. Getest en vrij 
bevonden van 
Mycobacterium 
Paratuberculosis spp, 
IBR en Rhesusziekte. In 
de colostrum van 
Farm-O-San zit meer 
dan 20% 
immunoglobuline, ook 
wel antistoffen 
genoemd.

Vital Concept Vitacolos | 
colostrum kalf & lam | 10x100gr

art. nr. 113000016
Voor € 102,07

Colostrum aanvuller in poedervorm. Vitacolos van Vital 
Concept is een zeer goede colostrum aanvuller. U kunt de 
poeder eenvoudig in de eerste 6 uur na de geboorte aan 
het kalf of lam verstrekken. Dankzij Vitacolos kan het 
pasgeboren dier toch over de noodzakelijk immuniteit 
beschikken, die hij/zij 
niet volledig van de 
moeder heeft kunnen 
krijgen. De pasta is rijk 
aan belangrijke 
bestanddelen en bevat 
12% IBR-vrije 
immunoglobuline G 
(IgG). Vitacolos is 
samengesteld uit 
biestpoeder (waarvan 
IgG >12%), dextrose en 
gedroogde eiproducten. 
In de verpakking zit 10 x 
100 gram.

Topro Biestmelk Colostrum Mix | 
kalveren & lammeren | 2.5kg

art. nr. 1103478
Voor € 206,14

De colostrum mix van Topro is een premium colostrum 
voor kalveren en lammeren. Het is een volledige 
melkvervanger, maar ook te gebruiken als perfecte 
aanvulling bij biest van onvoldoende kwaliteit. De 
colostrummix bestaat uit geconcentreerd 
rundercolostrum, 
melkpoeder, weipoeder, 
eipoeder, palmolie, 
kokosnootolie, 
gehydrolyseerd tarwe-
eiwit en gistproduct. 
Daarnaast zijn er ook 
nog belangrijke 
vitamines en 
sporenelementen 
toegevoegd. In de 
colostrum zit 13% 
immunoglobulines, ook 
wel antistoffen 
genoemd.

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Biestmanagement
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Kerbl ColostroStart set | 10 
biestzakken +speen 

+ingeefsonde
Startset met meegeleverde speen en 
sonde, hierdoor kunt u de biest 
gemakkelijk verstrekken.

art. nr. 1113900

Voor € 25,95

Kerbl ColostroStart 
ingeefsonde + dop

Deze losse drench sonde met 
wartelmoer kan gemakkelijk op de 
Kerbl biestzak worden gedraaid.

art. nr. 1113906

Voor € 5,87

Stift Allflex (watervast) tbv 
blanco oormerken

Voor het beschrijven van oor,- nek,- 
en halsnummers. Goed resultaat en 
langdurig zichtbaar.

art. nr. 110041

Voor € 11,62

Kerbl ColostroStart | 5 
biestzakken

Biestzakken met een inhoud van 4 
liter. De biest is snel ontdooid door de 
vorm van de zak.

art. nr. 1113902

Voor € 12,09

Kerbl Colostrocase draagzak 
| tbv colostrostart biestzak

Door de biestzak met speen in de 
draagzak te doen, kunt u de biest 
gemakkelijk aan het kalf geven.

art. nr. 1113908

Voor € 26,73

Kerbl ColostroStart speen + 
dop

Deze losse speen met schroefdop kan 
gemakkelijk op de biestzak worden 
gedraaid.

art. nr. 1113904

Voor € 4,14

Kerbl Vulhulp/trechter | tbv 
colostrostart biestzak

Zorgt er voor dat er geen druppel 
biest verloren gaat. De colostro 
biestzak kan in de vulhulp worden 
gehangen.

art. nr. 1113910

Voor € 21,40

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Extra biest in de vriezer komt altijd van pas. 
Om ervoor te zorgen dat deze biest snel 
ontdooit raden wij aan om dit te bewaren in 
een biestzak. Naast dat de biest in een zak 
sneller ontdooit dan in een frisdrankfles, 
kan de biest ook rechtstreeks vanuit de zak 
worden toegediend aan het kalf. Deze losse 
speen is voorzien van een schroefdop en 
kan hierdoor gemakkelijk op de biestzak 
worden bevestigd. Een extra speen op 
reserve is altijd handig, voor het geval u de 
andere kwijtraakt of ter vervanging van een 
versleten speen.

Biest invriezen met ColostroStart

Biestmanagement
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Kalverdrinkfles met speen | 
transparant | 2 liter

Complete transparante 
kalverdrinkfles met speen, ideaal voor 
het geven van biest aan uw kalf.

art. nr. 140176

Voor € 6,89

MilkyFeeder Kalverdrinkfles 
| transparant | 4 liter

Grote drinkfles waarmee u in een 
keer 4 liter biest kunt verstrekken. 
Met knop voor luchttoevoer.

art. nr. 1401820

Voor € 34,90

Milk Bar Kalverdrinkfles 
MB40Y | geel | 3 liter

De ideale speenfles voor uw 
pasgeboren kalf! De fles heeft een 
inhoud van 3 liter en is voorzien van 
een gele soepele speen.

art. nr. 111210085

Voor € 27,44

MilkyFeeder Dop met speen 
| tbv kalverdrinkfles

Losse dop/speen voor de MilkyFeeder 
kalverdrinkfles. Eenvoudig op en af te 
schroeven.

art. nr. 1401822

Voor € 10,36

Stallion Kalverdrinkfles met 
Peach Teat | transparant | 2ltr

Transparante speenfles met Peach 
Teat kalverspeen. Heeft een inhoud 
van 2 liter.

art. nr. 134014195

Voor € 23,64

GEWA Kalverdrinkfles met 
speen | transparant | 3 liter

Transparante drinkfles met een 
inhoud van 3 liter. Voorzien van 
luchtregeling in het handvat.

art. nr. 142004145

Voor € 10,48

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Deze transparante fles met een inhoud van twee 
liter is voorzien van een Peach Teat speen. Deze 
speen zorgt voor een natuurlijke nabootsing van de 
spenen van een koe. De Peach Teat heeft twee kleine 
openingen aan het uiteinde. Hierdoor stroomt de 
melk langzamer uit de fles en produceert het kalf 
veel speeksel. Dit speelt een belangrijke rol in de 
vertering, het immuunsysteem en in het evenwicht  
van de pH waardes in de lebmaag. 

Kalverdrinkfles met Peach Teat speen. 

Kalverdrinkflessen
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Speedy Feeder 
Kalverdrinkfles | 
transparant | 2.5 

liter

art. nr. 140181

Voor € 39,32

Deze handige drinkfles is 
licht in gebruik en dankzij 
de unieke handgreep 
eenvoudig vast te houden. 
Voorzien van een 
schroefdop, waardoor 
vullen en schoonmaken 
eenvoudig gaat.

Speedy Feeder Dop 
met speen | tbv 
kalverdrinkfles

art. nr. 1401810

Voor € 15,05

De speen is voorzien van 
twee toevoeropeningen 
en kan gemakkelijk op en 
van de kalverdrinkfles 
worden geschroefd. 
Geschikt voor de Speedy 
Feeder kalverfles 2,5 en 4 
liter.

Speedy Feeder 
Ingeefsonde | tbv 

kalverdrinkfles

art. nr. 1401811

Voor € 21,25

De ingeefsonde, geschikt 
voor de Speedy Feeder 2.5 
en 4 liter, is 48 cm lang en 
gemaakt van flexibel 
materiaal. Dit maakt het 
inbrengen makkelijker en 
is fijner voor het kalf.

Flessenborstel 
60mm | RVS & 

kunststof

art. nr. 137000007

Voor € 8,59

Kalverflessen of lamme-
renflessen kunt u eenvou-
dig reinigen met behulp 
van deze flessenborstel. 
De borstel heeft een 
diameter van 60 mm en is 
gemaakt van RVS en 
kunststof.

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

of wil drinken. U schroeft dan de speen van de fles af 
en verwisselt deze voor de ingeefsonde. Hierdoor hoeft 
u de biest niet in een andere fles of zak te doen, maar 
kunt u dit gewoon in de Speedy Feeder fles laten zitten. 

Naast het grote voordeel van de verwisselbare dop is 
deze fles ook voorzien van een luchttoevoer. Deze heeft 
3 verschillende standen:
0  = geen luchttoevoer, langzame melkstroom
1 = geringe luchttoevoer, normale melkstroom
2  = veel luchttoevoer, snelle melkstroom

Bij een kalf dat net is geboren adviseren wij om altijd te 
beginnen met het toedienen van de biest op stand nul. 

Deze fles hebben wij in twee verschillende formaten, 
met een inhoud van 2 liter en met een inhoud van 4 
liter. Deze flessen hebben een erg goede kwaliteit en zijn 
makkelijk in gebruik doordat ze voorzien zijn van een 
handgreep. Door de brede opening kunt u de flessen 
makkelijk schoonmaken en vullen.

De Speedy Feeder is een multifunctionele kalver-
drinkfles. Zo kan deze gebruikt worden als standaard 
fles, maar kan de speen ook eenvoudig worden 
omgewisseld door een flexibele sonde. Dit is erg 
handig wanneer blijkt dat het kalf niet zelfstandig kan 

Verstrek de eerste biest met behulp van een Speedy Feeder!

art. nr. 1401812

4 liter vanaf  € 41,96

Kalverdrinkflessen
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Kerbl Ingeefsonde | kalveren | met 
rits | 2.5 liter

art. nr. 111405
Voor € 17,31

De ingeefsonde van Kerbl bestaat uit een sonde en een 
zak met rits. De zak heeft een inhoud van 2,5 liter. Op de 
zak staat een 500 ml schaalverdeling, zodat u precies weet 
wat er in het kalf gaat. De zak is gemakkelijk te vullen door 
de opening met rits. Verder kunt u de zak uitwassen, 
waardoor u deze 
gemakkelijk kunt he 
rgebruiken . De sonde is 
flexibel, waardoor het 
inbrengen een stuk 
gemakkelijker gaat en 
ook fijner is voor het 
kalf.

Kruuse Ingeefsonde | kalveren | 
flexibel | 2 liter

Deze Kruuse ingeefsonde is geschikt om te gebruiken bij 
kalveren en is gemaakt van een uitstekende kwaliteit 
kunststof. Dankzij het grote handvat heeft u een goede grip 
e n   kunt u met uw andere hand eenvoudig de sonde 
begeleiden. De ingeefsonde is transparant, waardoor u de 
inhoud goed kunt zien. Het 
ventiel is draaibaar in 
meerdere standen. De 
sonde is flexibel, waardoor 
u veel bewegingsvrijheid 
heeft. Dit model is 
verkrijgbaar met een 
inhoud van 2 en 4 liter.

art. nr. 134003500
Voor € 19,80

Kruuse Ingeefsonde | kalveren | 
recht | 2 liter

art. nr. 134003501
Voor € 17,36

Deze Kruuse ingeefsonde is gemaakt van een uitstekende 
kwaliteit kunststof en is transparant van kleur, zodat u 
eenvoudig de inhoud kunt bekijken. Het model is voorzien 
van een rechte sonde en dankzij de aanwezigheid van 
twee handvaten op verschillende manieren te hanteren. 
Het ventiel is draaibaar 
in meerdere standen. 
Dit model is 
verkrijgbaar met een 
inhoud van 2 en 4 liter. 
De Kruuse ingeefsonde 
is geschikt om te 
gebruiken bij kalveren.

Antahi Trusti Tuber Ingeefsonde | 
kalveren | 4 liter

De Antahi Trusti Tuber Ingeefsonde is een veilige 
drenchsonde en speenfles in 1! De sonde kunt u eenvoudig 
in de slokdarmopening en mond van het kalf  brengen. 
Vervolgens kunt u een flexibele buis door deze sonde laten 
glijden. Op deze manier ontstaan er geen krassen, plekken 
of beschadigingen aan de 
slokdarm van het kalf. Er is 
de mogelijkheid   om    de 
sonde op gewicht in te 
stellen. Zo zakt de buis niet 
te ver weg in het kalf. 
Daarnaast wordt er een 
Peach Teat speen 
meegeleverd, waardoor u 
deze sonde ook nog als 
speenfles kunt gebruiken.

art. nr. 134003504
Voor € 56,24

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 134003503
4 liter vanaf  € 23,93

art. nr. 134003502
4 liter vanaf  € 23,87

Sondes
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Spenen; de verschillen
Het lijkt wel of er steeds meer verschillende drinkemmers met bijbehorende spenen op de markt komen. Dit 
geeft u als veehouder voldoende keuze, maar het grote aanbod kan ook lastig zijn. Welke drinkemmer en speen 
past het beste in uw situatie? Voordat we hier op in gaan, geven we u eerst wat achtergrondinformatie. 

Slokdarmsleufreflex
Om ervoor te zorgen dat de melk in de lebmaag terecht 
komt, in plaats van in de pens, is een goede  werking 
van de slokdarmsleufreflex van groot belang. De 
temperatuur van de melk, concentratie van de melk, 
drinkhouding en het type speen is hierop van invloed. 
Wanneer de temperatuur van de melk te laag is, zal het 
kalf minder goed zuigen. Daarnaast zorgt een oude of 
slappe speen voor een te hoge drinksnelheid waardoor 
er sprake is van een verminderde activatie van de 
slokdarmsleufreflex. Dit kan er toe leiden dat de melk 
in de pens terecht komt, met mogelijk voedingsdiarree 
als gevolg. 

Speekselproductie
Hoe harder een kalf moet zuigen, hoe meer speeksel er 
wordt geproduceerd. Het speeksel bevat onder andere 
het enzym amylase dat helpt bij de vetvertering van de 
melk. 

Kortom; bezuinig niet op spenen, deze zijn van 
essentieel belang voor de gezondheid van het kalf. Een 
goede werking van de slokdarmsleufreflex en optimale 
speekselproductie wordt bewerkstelligt door de juiste 
speen. 

Spenen assortiment
Onderstaand wat extra uitleg over de verschillende 
soorten spenen in ons assortiment.

Hiko
Dit zijn de meest verkochte spenen. Ze zijn er in 3 
kleuren: bruin, wit en rood. Bruin is het meest soepel, 
rood het stugst. Ze zijn te verkrijgen in 10cm en 12cm, 
met een kruis gat of een rond gat. Een extra lange speen 
van 12cm kan handig zijn wanneer de speenemmer aan 
de buitenkant van het hokje hangt en door een wand 
heen moet. Zo houdt het kalf voldoende lengte over 
om aan te zuigen. De spenen met ronde gaten worden 
ingezet bij kalverdrinkautomaten die door de speen 
heen spoelen. 

Peach Teat
De Peach Teat heeft twee spleten; één aan de onderzijde 
en één aan de bovenzijde en simuleert de speen van de 
koe. Het kalf moet flink zuigen om melk te krijgen. Ze 
zijn verkrijgbaar in roze en zwart met schroefdraad en 
als ‘doortrekspeen’.  De terugslagklep voorkomt lekken 
en verstopping. Deze spenen passen ook in de Hiko 
speenemmers. 

Big Softy
Deze zwarte speen lijkt het meeste op de spenen van 
milkbar. Ze zijn iets soepeler waardoor het kalf minder 
hard hoeft te zuigen en dus de emmer sneller leeg 
heeft. Ze zijn voorzien van een verticale spleet aan de 
voorzijde en kunnen voorzien worden van een oranje 
hoekstuk. Zo lekt de speen nooit en kan het kalf de 
emmer tot op de bodem leegdrinken. 

Milkbar
Dit zijn de meest stugge spenen in ons assortiment, 
passend voor de milk bar speenemmers en 
kalverdrinkbars. Het natuurlijke rubber stimuleert een 
natuurlijke manier van zuigen. De speen is voorzien 
van een verticale spleet waardoor pens en longen 
beschermd worden. 

Kalverspenen
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Bij ons vindt u veel verschillende soorten en maten spenen. Iedere speen heeft zijn eigen voordelen en emmer/ 
milkbar waar deze het best op past. In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste specificaties van de spenen 
die wij in het assortiment hebben. 

Naast de spenen hebben wij ook 
nog wat losse onderdelen in het 
assortiment. Zoals bijvoorbeeld een 
hoekstuk met ventiel voor de Big Softy 
kalverspeen. Met behulp van deze 
hoekstukken kunnen kalveren de hele 

emmer gemakkelijk leeg drinken en zal de speen niet 
lekken. 

Om uw Kerbl kalveremmer compleet te 
maken kan een ventiel niet ontbreken. 
Hiermee blijft de melk in de speen 
zitten en loopt dit niet terug de emmer 

in. Na verloop van tijd is de afdichtring van het ventiel 
versleten, vervang deze op tijd zodat de koppeling niet 
gaat lekken. 

Heeft u een Stallion kalverbar 
of wilt u hiervan gebruik 
gaan maken? Dan kunt u 
hier Peach Teat spenen op 
aansluiten. Om de spenen 

met schroef extra goed te bevestigen kunt u hier een 
schroefdop opdraaien. 

Alle kalverspenen van ons assortiment

Lengte Soort speen Type gat Merk Kleur Verpakt 
per Artikelnummer Prijs

9,6 cm Losse speen Rood 2 134000031 € 2,07

10 cm Losse speen Kruissnede Kerbl   Rood 3 1401704 € 3,47

10 cm Losse speen Rond, 4 mm Hiko  Wit 5 1401771 € 6,21

10 cm Losse speen Rond, 4 mm Hiko Rood 5 1401772 € 6,21

10 cm Losse speen Rond, 2 mm Hiko Wit 5 1401773 € 6,21

10 cm Losse speen Kruissnede Hiko Wit 5 1401775 € 6,21

10 cm Losse speen Kruissnede Hiko Rood 5 1401776 € 6,21

12 cm Losse speen Kruissnede Hiko Wit 5 1401777 € 7,26

12 cm Losse speen Kruissnede Hiko Rood 5 1401778 € 7,26

10 cm Losse speen Kruissnede Hiko Bruin 5 1401779 € 6,21

10 cm Losse speen Kruissnede Bruin 5 1401784 € 1,12

10 cm Door-
trekspeen 2 spleetjes Peach Teats Roze 1 140178 € 6,51

10 cm Schroefspeen 2 spleetjes Peach Teats Zwart 1 1401781 € 5,95

10 cm Door-
trekspeen 2 spleetjes Peach Teats Zwart 1 1401782 € 5,95

8 cm Door-
trekspeen

Rechte 
snede Big Softy Zwart 5 1401848 € 20,88

7 cm Door-
trekspeen

Rechte 
snede Milk Bar   Geel 5 111210084 € 21,20

7 cm Door-
trekspeen

Rechte 
snede Milk Bar   Zwart 10 111210091 € 41,27

8 cm Complete 
drijfspeen Rond Bruin 1 134009001 € 6,55

12 cm Complete 
drijfspeen Rond Wit 1 1401770 € 9,03

12 cm Losse 
drijfspeen Rond Wit 1 1401769 € 2,49
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Speenemmer kalf | donkergrijs | 
compleet | 8 liter

Deze  speenemmer voor kalveren heeft een inhoud van 8 
liter. De emmer wordt geleverd met rode speen, ventiel en 
hengsel. Het materiaal is zuurbestendig, dus grondig 
reinigen is geen probleem. Dankzij de maatverdeling kunt u 
zien hoeveel melk of water u in de emmer doet en hoeveel 
het kalf heeft 
opgedronken. Het model 
heeft een donkergrijze 
kleur. Wilt u de emmer 
graag afsluiten? D an kunt 
u hiervoor een speciale 
speenemmer deksel 
gebruiken.

art. nr. 134000021
Grijs voor € 8,11

Hiko Speenemmer kalf | 8 liter | 
grijs | compleet

Met de grijze Hiko speenemmer voor kalveren bent u 
verzekerd van een eerste klas kwaliteitsemmer. De emmer 
heeft plaats voor 1 speen, is gemaakt van een hoogwaardig 
kunststof en heeft een inhoud van 8 liter. Dankzij de bolle 
bodem wordt melkverlies voorkomen, omdat het kalf alle 
melk eenvoudig kan 
opzuigen. De rand aan de 
bodem is voorzien van 
twee gaten, waardoor u de 
speenemmer op de kop 
kunt hangen nadat deze is 
schoongemaakt. Wordt 
geleverd inclusief speen, 
ophangplaatje en 
koppeling.

art. nr. 1401792
Grijs voor € 13,06

Kerbl Speenemmer kalf | 8 liter | 
transparant

art. nr. 1401702
Voor € 5,16

De transparante speenemmer    van Kerbl is gemaakt van 
sterk kunststof. Hierdoor kan de kalveremmer, met een 
inhoud van 8 liter, wel tegen een stootje wanneer een kalf 
deze op de grond gooit. Door het transparante materiaal 
kunt u snel vanaf de buitenkant zien hoeveel melk er nog 
in de emmer zit. 
Daarnaast zit er een 
duidelijke 
maataanduiding op de 
emmer. Door de holle 
bodem heeft u bijna 
geen melkverlies. Deze 
speenemmer wordt 
zonder speen en 
koppeling geleverd.

Peach Teats Speenemmer kalf | 
blauw | 6 liter

art. nr. 134014196
Voor € 28,87

De Peach Teats speenemmer is een uniek model met een 
inhoud van 6 liter. Ten eerste is de speenemmer uit een 
stuk gemaakt. U heeft dus geen extra 
bevestigingsmechanisme nodig om de emmer aan het 
kalverhok te bevestigen. Daarnaast kunt u er voor kiezen 
om de speen te 
bevestigen aan de 
voorzijde of de 
achterzijde van de 
emmer. Dit maakt de 
emmer zeer flexibel in 
gebruik. Tenslotte is dit 
model natuurlijk 
voorzien van een 
zogenaamde Peach 
Teat speen, waardoor 
het kalf op een zo 
natuurlijk mogelijke 
manier kan drinken.

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 131413204
Transparant vanaf  € 7,74

art. nr. 1401793
Transparant vanaf  € 9,80

Kalverdrinkemmers
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Kerbl Speenemmer deksel | 
transparant

Transparante deksel, geschikt om 
Kerbl speenemmers nauwkeurig mee 
af te sluiten.

art. nr. 1401701

Voor € 3,80

Hiko Speenemmer 
ophangplaatje | kunststof

Ideaal om speenemmers te 
bevestigen aan het hek van de 
kalverhokken. Gemaakt van sterk 
kunststof.

art. nr. 1401790

Voor € 2,38

Hiko Speenemmer 
afdichtring | rood | 2.5mm | 5 

stuks
Met deze afdichtringen, met een dikte 
van 2,5 mm, zorgt u voor lekvrije Hiko 
speenemmers.

art. nr. 1401796

Voor € 2,46

Hiko Speenemmer deksel | 
grijs

Grijze deksel, geschikt om Hiko 
speenemmers goed mee af te sluiten.

art. nr. 1401791

Voor € 3,13

Hiko Speenemmer 
ophangbeugel tbv 

kalveriglo / eenlingbox
Met deze ophangbeugel kunt u 
eenvoudig een speenemmer 
bevestigen aan een kalverbox of 
kalveriglo.

art. nr. 1401794

Voor € 10,20

Hiko Speenemmer deksel | 
transparant

Transparante deksel, geschikt om 
Hiko speenemmers nauwkeurig mee 
af te sluiten.

art. nr. 1401797

Voor € 3,13

Hiko Speenemmer 
koppeling | met rode 
afdichtring | 3 stuks

De Hiko koppeling is voorzien van 
rode afdichtring. De koppeling zorgt 
voor de juiste melktoevoer voor uw 
kalveren.

art. nr. 14017951

Voor € 10,24

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Ophangbeugel voor 
de Hiko speenemmers
Vindt u ook geregeld emmers op de grond tijdens of na het voeren van 
uw kalveren? Dan kunnen deze ophangbeugels u helpen! 

De ophangbeugel is geschikt om te bevestigen aan de eenlingbox of 
aan de hekken van de iglo. Deze beugels zijn passend voor onze Hiko 
speenemmers. Met behulp van de ophangbeugel hangt de speenemmer 
stabieler en zal hierdoor minder snel op de grond vallen. De beugel is 
makkelijk te bevestigen en is gemaakt van verzinkt metaal, waardoor u er 
vanuit mag gaan dat deze een lange levensduur heeft. 

Kalverdrinkemmers
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Kerbl Kalverbar met 5 spenen | 
standaard | 30ltr

art. nr. 1401840
Voor € 81,01 
Koop 3 vanaf € 75,39

Met een Kerbl kalverdrinkbak kunt u 5 kalveren 
tegelijkertijd laten drinken! Door de draai-/kliksluiting is de 
drinkbak gemakkelijk op te hangen aan bijvoorbeeld 
stalwanden, hekken of omheiningen. De kalverbar is 
voorzien van 5 Kerbl kalverspenen. Deze spenen zijn 10 cm 
lang en rood van kleur, 
wat betekent dat de 
spenen wat stugger van 
materiaal zijn. De 
kunststoffen bak heeft 
ronde hoeken waardoor 
deze makkelijk schoon 
te maken is. In de 
stapelbare kalverbar 
kunt u 30 liter kwijt.

Kerbl Kalverbar met 5 spenen | Big 
Softy | 30ltr

art. nr. 1401842
Voor € 90,92 
Koop 3 vanaf € 84,61

Deze Kerbl kalverbar is ge       makkelijk op te hangen door 
de draai-/kliksluiting, bijvoorbeeld aan stalwanden, hekken 
of omheiningen. De kalverbar is voorzien van 5 Big Softy 
kalverspenen, ze zijn 8 cm lang en hebben een zwarte 
kleur. Met deze melkbar kunt u dus 5 kalveren tegelijk 
voorzien van melk. De 
kunststoffen bak heeft 
ronde hoeken waardoor 
deze makkelijk schoon 
te maken is. Daarnaast 
is de drinkbak 
stapelbaar en dus 
makkelijk op te ruimen 
na gebruik. In de 
kalverbar kunt u 30 liter 
melk kwijt.

Kerbl Kalverbar met 5 
spenen+vakken | Big Softy | 30ltr

art. nr. 1401844
Voor € 118,77 
Koop 3 vanaf € 110,52

De Kerbl kalverbar is geschikt voor 5 kalveren. Het unieke 
aan deze kalverbar is dat het is uitgerust met vijf aparte 
vakken, zo controleert u de melkgift per kalf beter. In elk 
vak past 3 liter, als u de bar tot de rand toe vult, d an past 
er in totaal  30 liter in de bar. De kunststoffen bar is 
makkelijk schoon te 
maken door de ronde 
hoeken. De bar is 
voorzien van Big Softy 
kalverspenen. Deze 
zwarte spenen zijn 8 cm 
lang. De bak ruimt u 
eenvoudig op bij uw 
andere kalverbarren 
aangezien deze 
stapelbaar is. Ook krijgt 
u bij deze bar sterke 
ophanghaken.

Kerbl Kalverbar afdekhoes | tegen 
vliegen & vuil

art. nr. 1401846
Voor € 10,25 
Koop 3 vanaf € 9,54

De Kerbl kalverbar afdekhoes is geschikt om de Kerbl 
kalverbarren nauwkeuring mee af te dekken. Op deze 
wijze houdt u vliegen en vuil in de melk tegen. In de winter 
zorgt een afdekhoes ervoor dat de melk wat minder snel 
afkoelt. De afdekhoes is gemaakt van sterk polyester en is 
voorzien van een 
elastische rubberen 
band. Door de band kan 
de hoes gemakkelijk en 
goed bevestigd worden 
om de milkbar. De hoes 
is waterdicht tot 3.000 
mm waterkolom.

Kalverdrinkbars
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1 - Tracht de natuurlijke zuigkracht van de 
koespeen na te bootsen!
Als het kalf onder de moeder drinkt, wordt de nek omhoog 
gestrekt. Morfologisch gezien kan de slokdarmsleuf 
zich daardoor sluiten, zodat de melk rechtstreeks in de 
lebmaag terechtkomt.

2 - Een slow-flow speen
Wanneer een kalf onder de moeder drinkt, drukt het 
de speen samen en laat deze dan los om de melk te 
onttrekken. Het ontwerp van de Milk Bar speen bootst 
dit fenomeen na en bootst het natuurlijke gedrag van 
het kalf onder de moeder na. Uit een proeftest op 

Geef de voorkeur aan de milk-bar-methode
Eén kalf, één speen, één keer spenen

de experimentele boerderij Bel Orient in Frankrijk 
is gebleken dat de drinktijd 41% langer duurt dan 
met een conventionele methode. Dit komt ten 
goede van de werking van de slokdarmsleufreflex en 
speekselvorming.

3 - Overvloedige speekselafscheiding
De speen met trage doorstroming leidt tot veel 
speekselvorming. Speeksel bevat amylase, een enzym 
dat nodig is voor de vertering van vetten. Het helpt 
ook om de pH-waarde in de lebmaag in evenwicht te 
houden en de melk goed te laten stremmen (waardoor 
het risico op diarree afneemt).

Kalverdrinkbars
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Deze gele spenen van Milk Bar 
zijn soepeler dan de zwarte. 
Dit maakt het voor een 
pasgeboren kalf makkelijker 
om via de speen te leren 
drinken. 

Het Milk Bar assortiment

Milk Bar Speenemmer MB20 | 1 
speen | 3,4 ltr

art.nr. 111210086 Voor € 36,16

Milk Bar Kalverbar MB18 | 2 
spenen | 2x2.5ltr

art.nr. 111210083 Voor € 85,07

Milk Bar Ezi-lock 
haken tbv Milk Bar 
speenemmers/bars 

| 2stk
art.nr. 111210081
Voor € 37,11

Milk Bar 
Eindkappen | rood | 
incl. schroeven | 2 

stuks
art.nr. 111210088
Voor € 3,63

Milk Bar 
Reparatieset | 

schroeven. veren. 
moeren | 10stk

art.nr. 111210089
Voor € 16,56

Milk Bar 
Afsluitdoppen | 
zwart | 10 stuks

art.nr. 111210090
Voor € 31,05

Milk Bar Spenen 
MB10 | zwart | 10 

stuks

art.nr. 111210091
Voor € 41,27

Milk Bar 
Speenadapter | tbv 

Stallion

art.nr. 111210092
Voor € 9,00

Milk Bar Kalverspeen MB01 | 
soepel | geel | 5 stuks

art.nr. 111210083 Voor € 21,20

Milk Bar Kalverbar MB26 | 6 
spenen | 36ltr

art.nr. 111210082 Voor € 141,62

Milk Bar Kalverspeen MB01 | 
soepel | geel | 5 stuks

art.nr. 111210084 Voor € 21,20

Milk Bar Speenemmer MB37B | 1 
speen | 8ltr

art.nr. 111210087 Voor € 73,00

Milk Bar Kalverbar MB22 | 10 
spenen | 60ltr

art.nr. 111210097 Voor € 194,75

Milk Bar Kalverdrinkfles MB40Y 
| geel | 3 liter

art.nr. 111210085 Voor € 27,44

Speenemmers
Speenemmer met een inhoud van 
3 liter. Wordt geleverd met haken 
(25mm). Gemakkelijk schoon te 
maken. 

Stapelbare speenemmer met een 
inhoud 4 liter. Wordt geleverd 
met haken (25mm). Gemakkelijk 
schoon te maken.

Speenemmer met een inhoud van 
8 liter, geleverd met rode haken die 
verstelbaar zijn.

Kalverbars
Deze speenemmer is voorzien 
van twee spenen en kan worden 
gebruikt in een groepshok. Bestaat 
uit twee compartimenten van ieder 
2,5 liter. Zo kunt u in de gaten 
houden hoeveel ieder kalf drinkt. 

Milk Bar, ook wel kalverbar 
genoemd met 6 spenen voor 
groepshokken. Totale capaciteit is 
36L, zonder vakverdeling. 

Milk Bar met 10 spenen voor 
groepshokken. Totale capaciteit is 
60 liter, zonder vakverdeling. 

Kalverdrinkbars
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Kerbl Draadgarde | RVS | 
40cm

art. nr. 110590

Voor € 8,33

Thermometer voor melk en 
water| analoog

art. nr. 110591

Voor € 11,75

Emmerhouder tbv draagpaal 
| inclusief klem

art. nr. 131413201

Voor € 18,45

Draagpaal voor emmers en 
laarzen | 2 meter hoog

art. nr. 131413200

Voor € 69,08

Kerbl Emmerhouder | 
gegalvaniseerd | 28cm

art. nr. 140186

Voor € 11,61

Emmer 12 liter grijs zware 
kwaliteit

art. nr. 512404

Voor € 4,23
Koop 10 vanaf € 3,71

Emmer | zwart | zware 
kwaliteit | 16 liter

art. nr. 542000028

Voor € 3,84

Emmer 20 liter grijs zwaar 
met schenktuit

art. nr. 512410

Voor € 6,11
Koop 5 vanaf € 5,36

Kerbl Melkverwarmer 
EasyHeat | 23Ah | 2300W | 

86cm

art. nr. 140382

Voor € 172,30

Emmers en aanverwanten
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Denkamilk Kunstmelk Saffier | 
kalveren | 25 kg

art. nr. 11020211
Voor € 61,25

Denkamilk Saffier is een energierijke kalvermelk op basis 
van hoogwaardige zuiveleiwit (o.a. eiwitrijk weipoeder). De 
melkpoeder heeft een juiste vet- eiwitverhouding (18% 
ruw vet - 21,5% ruw eiwit) waarvan het eiwit hoofdzakelijk 
uit zuivel bestaat, waardoor de kwaliteit erg goed is. De 
Denkamilk Saffier 
kenmerkt zich door een 
goede smaak, een 
goede oplosbaarheid, 
een hoge veiligheid en 
de melk is uitstekend 
geschikt voor gebruik in 
de drinkautomaat en 
(speen)
emmervoedering.

Vital Concept Lacvit Premium 30 
kunstmelk | 25kg

art. nr. 113000050
Voor € 62,50

Vital Concept Lacvit Premium 30 is een melkvervanger op 
basis van 30% magere melkpoeder. De formule draagt bij 
aan een goede groei, maar combineert het zo dat er wordt 
gezorgd voor een goede en veilige spijsvertering bij uw 
kalveren. Met als gevolg dat u gezonde, sterke kalveren 
heeft. Weeg de 
hoeveelheid poeder af 
die nodig is voor de 
bereiding: van 250 tot 
400 g, afhankelijk van 
de leeftijd van de 
dieren. Meng de 
benodigde hoeveelheid 
poeder met heet water 
van 50°C en roer met 
een garde of mixer tot 
een klontvrije oplossing. 
Kan ook met melk 
worden gemengd.

Vital Concept Lacvit Tonus 
kunstmelk | 25kg

art. nr. 113000046
Voor € 51,25

Vital Concept Lacvit Tonus is een aanvullende 
melkvervanger voor kalveren. De samengestelde formule 
bestaat o.a. uit een complex van essentiele olien en 
antioxidanten. Deze natuurlijke melkvervanger gaat de 
strijd aan tegen darmparasieten en stimuleert tevens de 
immuniteit van uw 
kalveren. Lacvit Tonus 
zorgt  voor een 
optimale en 
evenwichtige groei en 
ook  voor een 
vermindering van het 
risico op diarree.

Vital Concept Lacvit Premium 50 
kunstmelk | 25kg

art. nr. 113000047
Voor € 73,00

Vital Concept Lacvit Premium 50 is een volledige 
melkvervanger op basis van 50% magere melkpoeder. De 
formule draagt bij aan een veilige spijsvertering bij uw 
kalveren, met als gevolg dat u gezonde, sterke kalveren 
heeft. Deze melkvervanger kunt u gebruiken bij 
opfokkalveren en 
vleeskalveren en is zeer 
geschikt om te 
gebruiken bij het 
opfokken van 
gemengde rassen. Deze 
melkpoeder kan zowel 
met water als melk 
worden gemengd.

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Kunstmelk kalveren
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Kerbl ANImeter Meetband 
tbv omvang/gewicht van 

vee
De ANImeter meetband geeft door de 
borstomvang te meten een indicatie 
van het gewicht van het dier.

art. nr. 110592

Voor € 9,33

Denkacare Vitaladd | tbv 
aanvullen+aanzuren 

koemelk | 5kg
Geschikt om koemelk aan te zuren of 
te verrijken met essentiele vitamines 
en mineralen.

art. nr. 1102015

Voor € 52,16

Touwhalster met lus 14mm | 
sisal/nylon | blauw/geel | 

220cm
Voorzien van een lus, zodat u er ook 
eenvoudig een touwhalster van kunt 
maken. Lengte: 220 cm.

art. nr. 132000046

Voor € 1,94

Weegharnas kalveren | 
kunststof & katoen | blauw | 

30.5x59cm
Geschikt om kalveren te wegen. 
Gemaakt van kunststof en katoen en 
is stevig doordat deze gevlochten is.

art. nr. 133510122

Voor € 43,33

Halster Kalf | Nylon | zwart/
wit | met leer

Zwart/wit kalverhalster van nylon. 
Voorzien van een versterking met 
leer, bevestigingsring en gesp.

art. nr. 132020883

Voor € 8,34

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Meten = weten!
Door uw kalveren te meten en te 
wegen krijgt u inzicht in de groei van uw 
kalveren. Het helpt u uw kalveropfok 
te optimaliseren; met zo laag mogelijke 
kosten een zo goed mogelijke opfok 
creëren. De optimale groei voor het 
spenen is ca. 800-900 gram groei per 
dag. Na het spenen zou dit ≥ 1000 gram 
groei per dag moeten worden. U kunt 
een inschatting maken van het gewicht 
door de borstomvang van de kalveren te 
meten. Echter, het wegen van de dieren is 
betrouwbaarder, maar niet altijd praktisch 
haalbaar.

art. nr. 1102016

20 kg vanaf  € 108,49

Farm-O-San Startfit | 
aanvulling koemelk | 3.5kg

Geschikt om koemelk aan te vullen 
met extra vitaminen, mineralen en 
sporenelementen.

art. nr. 1103472

Voor € 30,08
Koop 3 vanaf € 28,07

Aanvullingen koemelk
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Voedingsdiarree: Kenmerken bij voedingsdiarree: 
kalveren hebben geen koorts, zijn actief/alert en hebben 
een goede drinklust, maar zuipen niet door. Mest ruikt 
zuur.

Infectieuze diarree: Kenmerken bij infectieuze diarree: 
Kalveren hebben vaak koorts (boven 39.5 graden), zijn 
sloom/niet alert en hebben weinig drinklust.

Stel middels een diarree test vast of het een 
voedingsdiarree of infectieuze diarree is. Neem waar 
mogelijk de oorzaak weg. Probeer de melkvoedingen te 
behouden en voer tussen de melkvoedingen door water 
met een elektrolytenmix. Op deze manier biedt u het 
kalf voldoende voedingsstoffen aan en helpt u de vocht- 
en elektrolytenbalans van het kalf te herstellen. Wij 
adviseren u een anti-diarreemiddel toe te voegen aan de 
melkvoeding. Bij diarree verliest het kalf immers extra 
vocht, welke buiten de voedingen om, weer aangevuld 
moet worden.

Kortom, bij diarree: melkvoeding + ondersteunend 
middel en tussendoor elektrolytenmix in water 
verstrekken.

Mogelijke oorzaken van (voedings)diarree
• Onjuiste temperatuur van de melk.
• Onregelmatige voertijden en hoeveelheden.
• Onvoldoende hygiëne.
• Te soepele speen

Wanneer gebruik je welk middel?
Bolus: werkt drinklust bevorderend. Een kalf met diarree 
kan snel veel vocht verliezen waardoor de toestand 
verslechterd. Door middel van een bolus worden 
de zuren in de maag en het bloed geneutraliseerd, 
waardoor de kalveren zich weer snel fitter zullen voelen 
en meer zullen drinken.

Elektrolytenmix: Kan, opgelost in water, tussen 
de melkbeurten door gevoerd worden als 
ondersteuning. Zowel preventief als curatief. Met een 
elektrolytenmix wordt het vochtverlies aangevuld en 
de elektrolytenbalans hersteld. Voer deze nooit door 
de melk. Een praktische toepassing is een bruistablet, 
gemakkelijk doseren en zonder roeren opgelost.

Poeder: bestaat uit elektrolyten en darmonder-
steunende nutriënten, wordt door de melk gevoerd als 
ondersteuning van het kalf en bij diarree. 

Diarree kent twee verschillende vormen: infectieus en niet-infectieus. Bij infectieuze kalverdiarree 
kunt u denken aan E. coli, Rotacorona, cryptosporidium etc. Bij niet-infectieuze diarree hebben we 
het over voedingsdiarree. Om vast te stellen wat de veroorzaker van de diarree is, kunt u zelf een 
monster nemen van de mest en deze testen. Zo kunt u het probleem gericht aanpakken.

Kalverdiarree; oorzaken en aanpak

a.s Diarree testkit | tbv kalveren | 5 
testen

art.nr. 1104526 Voor € 76,50

Stel vast welke soort infectieuze diarree 
het betreft

Tips

• Een goede hygiëne begint in het afkalfhok.
• Verstrek biest volgens VVV: Veel, Vaak & Vlug.
• Controleer de kwaliteit van de biest, vul deze 

wanneer nodig aan met een colostrum mix.
• Geef ieder kalf een eigen emmer of reinig ze met 

water van 65 graden.
• Werk van jong naar oud.
• Reinig en desinfecteer de hokken na 14 dagen en 

laat ze 1 week leeg staan.
• Voer in een aparte emmer/schaal koud water met 

een schepje elektrolytenmix.

Diarree
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Verstoorde vochtopname dunne en dikke 
darm
Het vocht wordt opgenomen in de dunne en dikke 
darm. Bij diarree gebeurt dit onvoldoende, waardoor 
het kalf uitdroogt. Omdat het osmose proces van de 
cellen verstoord is, ontstaat er een zout tekort. Het kalf 
(de darmcellen)  is om deze reden niet in staat om het 
water op te nemen via de dunne en dikke darm. 

Een elektrolytenmix bestaat voornamelijk uit natrium, 
kalium en glucose. Door elektrolytenmix toe te 
voegen aan water, herstel je het osmose proces in de 
darmwandcellen. Zo zijn ze weer in staat om vocht op te 
nemen en herstelt de vochtbalans. 

Gebruik van een elektrolytenmix bij 
diarree
Probeer bij diarree de melkvoedingen zoveel mogelijk 
in stand te houden, minimaal de helft van de normale 
portie. Eventueel aangevuld met een ondersteunend 
middel voor diarree (Rediar, Vitallin, Benfital etc.). 
Verstrek tussen de melkbeurten door minimaal 2L 
(lauwwarm) water met elektroytenmix in een schaaltje. 
De elektrolytenmix maakt het water smakelijk, waardoor 
het kalf het graag zal opnemen. 

Gebruik de juiste dosering voor een optimale werking. 
Een overdosering kan de gezondheid verslechteren 
omdat dit het osmose proces weer verstoord. 

Let op; meng elektrolytenmix altijd met water en 
nooit door de melk! Vermenging met melk kan de 
situatie verslechteren. 

Voordelen elektrolytenmix, ook zonder 
diarree
Door onvoldoende werking van de slokdarmsleufreflex 
kan er melk in de pens terecht komen. Dit leidt tot 
problemen omdat de melk begint te rotten. Om ervoor 
te zorgen dat dit uit de pens gespoeld wordt, is het 
verstrekken van water, tussen de melkvoedingen door, 
van belang.

Spoelende werking pens
Om dit effect te creëren dient het kalf tenminste 1,5-2L 
water achtereen op te nemen. Alleen op deze manier 
heeft het een spoelende werking in de pens. Naast het 
herstellen van de vochtbalans door de toegevoegde 
mineralen, is een elektrolytenmix ook smakelijk. Met 
als resultaat dat het kalf het graag zal drinken en de 
spoelende werking dus wordt bewerkstelligd. 

Stimulans krachtvoeropname
Het is van belang dat wanneer u start met het voeren 
van krachtvoer/museli er ook water bij verstrekt wordt, 
eventueel aangevuld met een elektrolytenmix. Water is 
noodzakelijk om de aanwezige microben in de pens hun 
werk te laten doen. Het krachtvoer wordt gefermenteerd 
waardoor de groei van penspapillen start. Dit heeft als 
gevolg dat de krachtvoeropname verder gestimuleerd 
wordt. Hoe meer water het kalf drinkt, hoe meer 
krachtvoer het opneemt. 

De toegevoegde waarde van elektrolytenmix
Een kalf met diarree kan wel tot zo’n 8 liter vocht verliezen. Uitdroging ligt op de loer, wat uiteindelijk kan 
leiden tot sterfte. Naast het beschermen van de darmwand, is het noodzakelijk de vochtbalans van het kalf 
te herstellen. Dit kan door (extra) water te verstrekken aan het kalf. Het voeren van enkel water is echter niet 
voldoende. Dit heeft te maken met de manier waarop het kalf het vocht opneemt. 

Elektrolytenmixen
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Vital Concept Rehyvit 
Elektrolytenmix | uitdroging 

| 100gram
Met deze elektrolytenmix zorgt u voor 
balans, hydratatie en geeft u het kalf 
extra energie.

art. nr. 113000048

Voor € 3,05

Topro Topmix Electrolyt | 
uitdroging | 5kg

Snelwerkende, wateroplosbare 
poeder om uitdroging te voorkomen 
en te herstellen van diarree.

art. nr. 110280

Voor € 33,08

DFV Glucosal 
Elektrolytenmix | uitdroging 

| 100gram
Zorgt voor een snelle rehydratie bij 
jonge kalveren, wanneer er sprake is 
van spijsverteringsstoornissen.

art. nr. 113101217

Voor € 1,47

Denkacare Vitalfort | 
vochtbalans/elektrolyt | 5kg

Vitalfort bevordert een goede vocht- 
en zuur-basebalans en krachtvoer-
opname en geeft snel energie.

art. nr. 1102017

Voor € 41,94

DFV Nutrivet Total | extra 
energie na diarree | 100gram

Ideaal om te gebruiken als herstel en 
het voorzien in extra energie bij een 
kalf dat in de diarree is geweest.

art. nr. 113119220

Voor € 2,25

Farm-O-San Powerfit 
elektrolytmix | uitdroging | 

3.5kg
De elektrolytenmix bevordert de 
vocht- en zuurbasebalans en geeft het 
kalf meer energie.

art. nr. 110347

Voor € 29,50

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 113000061

3 kg vanaf  € 60,00

art. nr. 110281

10 kg vanaf  € 42,41
art. nr. 1102018

20 kg vanaf  € 84,37
art. nr. 1103471

15 kg vanaf  € 70,91

Elektrolytenmixen
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Agrivet Diar-Bruistabs bruistablet| 
spijsvertering |12 stuks

De Agrivet Diar-Bruistabs is een aanvullend dieetvoeder 
voor kalveren en biggen. Deze bruistabletten ondersteunen 
de spijsvertering en stabiliseren de water- en 
elektrolytenbalans van het kalf of big. De Diar-Bruistabs 
ondersteunen de darmwerking en voorkomen dat het dier 
uitdroogt. Tevens zorgt het 
tablet voor herstel bij 
diarree en kunt u het 
toedienen om extra 
weerstand te geven aan 
het dier. De tabletten 
lossen goed op in water en 
de drank wordt goed 
opgenomen doordat het 
een smakelijk mengsel 
wordt.

art. nr. 1101992
Voor € 23,76

Topro Top Fizz bruistablet | 
spijsvertering | 20x60gr

art. nr. 1103335
Voor € 44,10

Het Topro Top Fizz bruistablet is een aanvullend 
dieetvoeder voor kalveren met problemen als diarree, 
weerstandsproblemen of een verminderde water-/
elektrolyten balans.  Het ondersteunt de spijsvertering en 
stabiliseert de water- en elektrolytenbalans van het kalf. 
Daarnaast stabiliseert 
het tablet de 
zoutbalans, 
ondersteunt het de 
darmwerking en 
voorkomt dat het dier 
uitdroogt. Tevens zorgt 
het tablet voor herstel 
bij diarree en kunt u 
een tablet toedienen 
om extra weerstand te 
geven wanneer het kalf 
op transport gaat.

Vital Concept Bruistablet | 
kalverdiarree | 10x50gram

Met behulp van de Vital Concept bruistabletten gaat u 
uitdroging bij uw kalveren tegen. Vital Concept Bruistablet 
is een aanvullend diervoeder en heeft als doel water en 
elektrolyten te stabiliseren, om zo de spijsvertering te 
vergemakkelijken. Het kalf krijgt elektrolyten en energie 
binnen. Dankzij de 
samenstelling met 
L-Glutamine worden 
darmvlokken vernieuwd. U 
kunt de bruistablet 
mengen met water en 
melk. Verdun 1 tablet in 1L 
lauw water of melk (37°C). 
Verdeel deze oplossing 2 
keer per dag gedurende 1 
tot 3 dagen.

art. nr. 111310052
Voor € 14,26

Nutrifizz Bruistablet | 
kalverdiarree | 42 tabletten

art. nr. 110334
Voor € 44,23

De Nutrifizz bruistabletten van Nutrifeed kunt u zowel ter 
preventie als behandeling gebruiken. Het bruistablet zorgt 
voor een goede vocht- en mineralenbalans waardoor het 
de weerstand ondersteunt. Daarnaast stabiliseert en 
herstelt het de zoutbalans, zorgt het voor opneembare 
energie en ondersteunt 
het de darmflora. Bij 
diarree zorgt het 
bruistablet voor herstel 
en voorkomt het 
uitdroging. De tabletten 
zijn eenvoudig op te 
lossen in water en ook 
nog eens zeer smakelijk. 
Te gebruiken bij 
kalveren en biggen.

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 1101993
42 stuks vanaf  € 46,14

art. nr. 111310063
25 x 50gr vanaf  € 29,19

Bruistabletten
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Bolusschieter tbv bica bolus 
| kunststof

Kunststof bolusschieter om een bica 
bolus in te geven bij een kalf.  
Afmeting mondstuk: 19x13 mm.

art. nr. 1103551

Voor € 5,62

Vital Concept Rehygel 
Elektrolytengel | uitdroging 

| 500ml
Ondersteunt bij sprake van of risico 
op diarree bij kalveren. Is goed te 
mengen met water of melk.

art. nr. 110208000

Voor € 18,13

Bolusschieter tbv Bi-Pill | 
kunststof

Een Bi-Pill kunt u met deze speciale 
Bi-Pill ingever gemakkelijk en snel 
oraal inbrengen bij uw kalf.

art. nr. 110158

Voor € 10,80

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Topro Bolus Crypto 
De Topro Bolus Crypto kunt u gebruiken om het weerstandsniveau 
van het kalf in de eerste levensweken te verhogen. Hierdoor vinden er 
minder beschadigingen en infecties plaats in de darmen, waardoor u 
problemen als diarree en Cryptosporidiose voorkomt. De aandoening 
Cryptosporidiose komt vaak voor en komen het meest voor bij kalveren 
van 1 tot 4 weken oud. 

Toedienen en dosering
Dien 1 bolus toe op levensdag 4 van het kalf en dien 2 bolussen toe op 
levensdag 14.  Gebruik hiervoor een speciale crypto-bolusschieter. 

Topro CarboGel | 
ondersteunen 

darmgezondheid jongvee | 
300mlBevat stoffen die ondersteunend 

werken bij het dikker maken van de 
mest. Geschikt voor jonge dieren.

art. nr. 1103336

Voor € 16,59
Koop 5 vanaf € 15,56

Topro Bolus Bica | 
kalverdiarree | 20 x 15 gram

Heeft een positief effect op de 
drinklust bij het kalf, doordat het de 
verzuring in de maag tegengaat.

art. nr. 110333

Voor € 15,61
Koop 5 vanaf € 14,50

Topro Bolus Opti Boost Calf | 
aanvullend diervoeder | 

25x8gr
Geeft slappe of futloze kalveren na de 
geboorte een vitamine- en mineralen 
boost.

art. nr. 1103321

Voor € 36,63
Koop 5 vanaf € 34,19

Topro Bolus Crypto | 
weerstand kalf | 25 

behandelingen
Deze bolus kunt u gebruiken om het 
weerstandsniveau van het kalf in de 
eerste levensweken te verhogen.

art. nr. 1103324

Voor € 134,35
Koop 5 vanaf € 125,96

Aanvullende diervoeders kalveren
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Bij diarree verliest een kalf veel vocht, dit kan oplopen 
tot wel 8 liter per dag. Daarnaast neemt de capaciteit om 
vocht op te nemen vanuit de darmen af. Om deze reden 
is het van belang de opnamecapaciteit van de cellen te 
herstellen en extra vocht te verstrekken. Elektrolyten 
zorgen voor het herstellen van de opnamecapaciteit. 
Daarnaast moet het voorzien worden van energie en 
voedingsstoffen om aan te sterken.

Voedingsdiarree Infectieuze diarree

Periode Gehele melkperiode Afhankelijk van infectieverwekker

Uiterlijk mest

Homogeen in consistentie
Dun tot vla-achtig
Klei-achtig
Homogeen in kleur

Niet homogeen in consistentie
Geschift
Vloeibaar tot waterdun
Glanzend
Wisselende kleur

Verschijnselen bij het kalf
Sloom
Volle buik en/of buikpijn
Geen koorts

Natte staart
Opgetrokken buik
Koorts

Ondersteuning darm
De darmen krijgen het zwaar te verduren wanneer 
een kalf diarree heeft. Om deze reden is het wenselijk 
om de darmen extra bescherming te bieden. Dit kan 
bijvoorbeeld met een product op basis van lijnzaad. Dit 
geeft een gelvormende werking in de darmen, waardoor 
deze beschermd worden. Daarnaast ondersteunen deze 
middelen de darmwerking en helpen ze de mest vaster 
te maken. 

Er zijn twee verschillende soorten diarree te onderscheiden: voedingsdiarree en infectieuze diarree. Met behulp 
van een diarreetest kunt u vaststellen van welk type er sprake is. Na vaststelling hiervan is het zaak het kalf te 
ondersteunen, zodat het zich snel weer fit voelt. 

Door de melk mengen
Let er bij het gebruik van deze middelen op welke wel en 
niet door melk gemengd kunnen worden. De voorkeur 
gaat uit naar een middel wat door de melk gemengd 
kan worden. Dit omdat het dan tegelijk met de melk 
verstrekt kan worden en zo de normale voeding in 
stand gehouden kan worden. Daarnaast komt het 
op deze manier in de lebmaag terecht, waardoor het 
uiteindelijk sneller opgenomen kan worden door de 

darm. Wanneer u het oplost in water, komt het eerst 
in de pens terecht en duurt ca. 2 á 3 uur langer voordat 
het in de darmen aan komt.  Daarnaast is de werking 
van deze middelen gericht op de lebmaag en niet op het 
milieu van de pens. Voor een snel resultaat is het van 
belang dat het zo snel mogelijk in de darmen terecht 
komt. 

In dit figuur ziet u per ziekteverwerkker de 
leeftijd waarop deze doorgaans optreedt.

Ondersteuning kalverdiarree
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Denkacare Vitallin | ondersteuning 
darmwerking | 5kg

Ondersteun de darmwerking bij kalveren of lammeren met 
Denkacare Vitallin. Het product maakt de ontlasting 
steviger wanneer er spijsverteringsstoornissen zijn. 
Daarnaast zorgen de elektrolyten, opgeloste zouten, voor 
een bevordering van een goede vocht- en zuur-basebalans. 
Ook geeft dit product het 
jonge dier meer energie 
door de licht verteerbare 
koolhydraten (dextrose). 
De mix bestaat o.a. uit 
lijnzaad ter bescherming 
van de darmwand. Het 
middel is goed op te lossen 
in melk of water.

art. nr. 1102011
Voor € 62,02

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 1102012
20 kg vanaf  € 127,30

Topro DiarFix | kalverdiarree | 5kg

art. nr. 1102001
Voor € 56,56 
Koop 2 vanaf € 52,89

Hebben uw kalveren last van diarree? Dan kunt u Topro 
DiarFix gebruiken! Dit anti-diarree middel heeft een 
prebiotische werking: de groei van bacteriesoorten zorgen 
voor meer weerstand en betere darmgezondheid bij uw 
kalveren. Maar ook de toegevoegde vitamines en 
sporenelementen 
zorgen voor een goede 
weerstand en 
gezondheid. Dit product 
zorgt ook voor een 
beschermlaag op de 
darmwand en 
pathogene bacterien 
worden uitgeschakeld. 
Druivensuiker is 
toegevoegd voor extra 
energie. Het product 
kan eenvoudig door de 
melk gevoerd worden.

Farm-O-San Rediar | kalverdiarree | 
3.5kg

art. nr. 110203
Voor € 50,82 
Koop 6 vanaf € 47,19

Farm-O-San Rediar is een anti-diarree en vult de 
vochtvoorraad en de ontbrekende essentiele 
lichaamszouten weer aan. Door de glucose krijgt het kalf 
een positieve boost waardoor het energielevel van het kalf 
wordt opgekrikt. De elektrolyten helpen de darmflora snel 
herstellen en zo wordt 
uitdroging voorkomen. 
Ook de vitamines A, D 
en E dragen hun 
steentje bij om het kalf 
weer gezond te krijgen. 
De aanwezige 
natuurlijke vezels geven 
de ontlasting van het 
kalf bovendien weer een 
gezonde consistentie.

Biopect | kalverdiarree | 2.5kg

art. nr. 110200
Voor € 56,39 
Koop 4 vanaf € 52,36

Biopect is een snelwerkend anti-diarreemiddel dat glucose 
en elektrolyten bevat om de balansen te stabiliseren, 
geschikt voor kalveren, lammeren en biggen. Door de 
glucose wordt de opname van de elektrolyten verbeterd. 
De pectinen vormen een dunne vlies aan de binnenzijde 
van de darmen 
waardoor de bacterien 
die diarree veroorzaken, 
zich niet kunnen 
vasthechten. Dit zorgt 
ervoor dat de bacterien 
worden afgevoerd, 
zodat de 
oorspronkelijke 
darmflora zich kan 
herstellen. Dit middel 
kunt u ook preventief in 
zetten.

Ondersteuning kalverdiarree
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Benfital Plus | kalverdiarree | 3kg

art. nr. 110198
Voor € 57,21 
Koop 2 vanaf € 52,81

Benfital Plus helpt om de water- en elektrolytenbalans bij 
kalveren te stabiliseren. Benfital Plus is snel verteerbaar, 
vermindert het gewichtsverlies en zorgt voor het 
behouden van de groei bij het kalf. De elektrolyten zorgen 
voor het herstel van uitdroging. De glucose zorgt voor een 
hoog energetisch 
vermogen en 
bevorderen de opname 
van de elektrolyten. In 
dit diervoeder zitten 
pectines (absorberende 
vezels) die omhuld zijn 
met lecithine. Deze 
stoffen helpen om 
bacterien zoals E.Coli en 
Salmonella via de 
ontlasting te 
verwijderen.               

VITALstyle QuickFix Compleet | 
kalverdiarree | 3kg

art. nr. 110196
Voor € 87,95 
Koop 2 vanaf € 79,16

Diarree QuickFix Compleet van VITALstyle helpt om 
spijsverteringsstoornissen en diarree bij kalveren aan te 
pakken. Het zorgt ervoor dat het verlies aan elektrolyten 
snel wordt gecompenseerd en ondersteunt de 
spijsvertering. De kruiden in dit product zijn specifiek 
gericht op het 
ondersteunen van de 
darmflora en het 
immuunsysteem. Door 
de toegevoegde 
immunoglobulinen 
worden de darmwand 
en het darmslijmvlies 
beschermd tegen 
ongewenste 
organismen. Door de 
smakelijke kruidenmix 
blijft het kalf zijn eetlust 
behouden.

Boviferm Plus 5in1 formule | 
kalverdiarree | 24x115gram

art. nr. 1101991
Voor € 81,00 
Koop 2 vanaf € 75,60

Bij behandeling van diarree bij kalveren kunt u Boviferm 
Plus gebruiken. Boviferm draagt bij aan het herstel van 
een verstoorde spijsvertering en stabiliseert de water- en 
elektrolytenhuishouding. Boviferm bevat een unieke 
samenstelling: elektrolyten, dextrose, bufferende 
substanties (citraat), 
melkzuurvormende 
bacterien (oralin), 
plantaardige slijmen en 
pectines, minerale en 
plantaardige 
opnamestoffen. 
Boviferm Plus is 
wateroplosbaar en kan 
zonder problemen 
samen met water, melk 
of melkvervangers 
worden toegediend.

VITALstyle Colosan | darmolie/
spijsverteringskanaal | 100ml

art. nr. 110306
Voor € 29,31 
Koop 2 vanaf € 27,68

VITALstyle Colosan is het natuurlijke middel bij 
gasophopingen in de pens (tympanie). Colosan helpt het 
spijsverteringskanaal en zorgt voor directe verlichting bij 
koliek, oplopers, trommelzucht en gasophopingen. 
Colosan draagt bij aan het verlichten van de pijn en helpt 
extreme 
gistingsprocessen in de 
pens (bij herkauwers) en 
darmen (bij paarden) te 
stoppen. Daarnaast 
zorgt het ervoor dat het 
dier minder last van 
krampen heeft en 
stimuleert het de lever- 
en galwerking. Geschikt 
voor runderen, paarden, 
schapen, geiten, veulens 
en kalveren.

Ondersteuning kalverdiarree
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Denkacare Vitallin | ondersteuning 
darmwerking | 5kg

art.nr. 1102011
Voor € 44,65
Koop 2 vanaf € 41,55

• Bevat lijnzaad
• Ondersteunt de darmwerking
• Helpt de mest vaster te maken
• Helpt bij het opnemen van vocht uit de darmen
• Goede oplosbaarheid
• Stabiel in oplossing
• Snel zichtbaar resultaat
• Zowel preventief als curatief te gebruiken

Denkacare Vitaladd | tbv 
aanvullen+aanzuren koemelk | 5kg

art.nr. 1102015
Voor € 37,56
Koop 2 vanaf € 34,95

• Voorziet in de vitaminen-, spoorelementen- en 
mineralenbehoefte van het kalf

• Bevat citroenzuur
• Verbetert stremming in kalvermelk en (koude) koemelk
• Ondersteunt de vertering
• Zeer goed oplosbaar
• Beperkt bacteriegroei in (koe)melk
• Koemelk wordt smakelijker

Denkacare Vitalfort | vochtbalans/
elektrolyt | 5kg

art.nr. 1102017
Voor € 32,29
Koop 2 vanaf € 30,20

• Ondersteunt de vochtopname uit de darm
• Stabiliseert de elektrolyten- en vochtbalans
• Bevat goed verteerbare koolhydraten
• Verbetert de krachtvoeropname
• Ook te gebruiken als koedrank (500gram per 20L)

Denkacare Vitalair | ondersteuning 
luchtwegen | 5kg

art.nr. 1102019
Voor € 77,70
Koop 2 vanaf € 72,31

• Bevat eucalyptus en thymol ter ondersteuning van de 
luchtwegen

•  Heeft een verzachtende werking voor de luchtwegen
•  Slijmoplossende werking
•  Helpt om vrijer te ademen
•  Kan door de melk gemengd worden. 

Gezondheidsondersteunende producten
Denkavit, specialist in jongdiervoeding, heeft naast de kalvermelk lijn ook een gezondheidsondersteunende 
lijn onder de naam ‘Denkacare’. Ieder product heeft zijn eigen functie. Stuk voor stuk dragen ze bij aan een 
optimale opfok van uw jongvee. Onderstaand een overzicht van de producten. 

Denkacare 

Naast de voordelige 
kiloprijs geeft de 

verpakking van 20 kilo 
ook minder afval!

art.nr. 1102012
20 kg voor € 127,30

Koop 2 vanaf € 117,80

art.nr. 1102016
20 kg voor € 108,49

Koop 2 vanaf € 100,39

art.nr. 1102018
20 kg voor € 84,37

Koop 2 vanaf € 78,07

Ondersteuning kalverdiarree
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Denkacare Vitalair | ondersteuning 
luchtwegen | 5kg

art. nr. 1102019
Voor € 77,70 
Koop 2 vanaf € 72,31

Denkacare Vitalair is een poeder die bestaat uit etherische 
olien en heeft een slijmoplossende werking waardoor de 
dieren gemakkelijker kunnen ademen. Hiernaast 
ondersteunt Vitalair de longen en werkt het verzachtend. 
De poeder is op meerdere momenten in te zetten bij 
kalveren en geiten/
schapen lammeren. 
Bijvoorbeeld wanneer 
de dieren een 
beginnend kuchje laten 
horen, rondom stress 
periodes of bij dieren 
die veel slijm in de 
luchtwegen hebben.  De  
poeder kan door de  
melk heen toegediend 
worden.

VITALstyle BronchActive poeder 
BIO | luchtwegen | 600gr

art. nr. 110293
Voor € 23,36 
Koop 10 vanaf € 22,07

VITALstyle BronchActive is een aanvullende diervoerder 
dat zorgt voor een ondersteunende werking voor gezonde 
luchtwegen, regulering van de spijsvertering en  
stimulering van de leverstofwisseling en eet- en drinklust 
bij uw kalveren en lammeren. Het bestaat o.a. uit een 
complex aan biologisch 
actieve stoffen uit 
etherische olien. De 
etherische olien werken 
krampstillend, 
slijmoplossend, hebben 
een digestieve werking 
en antibacteriele/ 
schimmeldodende 
eigenschappen. Deze 
poeder is geschikt om 
over het ruwvoer te 
strooien.

VITALstyle BronchActive 
wateroplosbaar |luchtwegen| 

3x800gr

art. nr. 110297
Voor € 63,07 
Koop 2 vanaf € 59,57

BronchActive Poeder Wateroplosbaar van VITALstyle helpt 
het pasgeboren dier om goed te groeien en zich goed te 
ontwikkelen. BronchActive bestaat uit verschillende 
biologisch actieve stoffen en uit etherische olien. Het zorgt 
voor een goede spijsvertering en ondersteunt de 
leverstofwisseling en 
eetlust. Daarnaast 
ondersteunt het de 
gezondheid van de 
luchtwegen.                
Voor een goede opstart 
is het verstandig om 
BronchActive vanaf de 
tweede dag na de 
geboorte toe te dienen. 
Geschikt voor kalveren, 
schapen- en 
geitenlammeren.

Farm-O-San Pulmosure LD | 
luchtwegen | 3.5kg

art. nr. 110329
Voor € 43,19 
Koop 6 vanaf € 40,11

Het afweermechanisme van de luchtwegen ondersteunen 
doet u met Pulmosure LD van Farm-O-San. Door de 
essentiele olien, o.a. eucalyptusolie, worden de luchtwegen 
vrijgemaakt en kan het vee vrijer ademen. Dit komt mede 
doordat de aanmaak van slijm wordt verhoogd. Daarnaast 
bevat Pulmosure een 
natuurlijke vorm van 
vitamine E en 
organische vorm van 
selenium. Deze 
samenstelling 
ondersteunt het 
immuunsysteem. Begin 
met dit product 
wanneer er een 
verhoogd risico 
aanwezig is of wanneer 
het kalf of lam begint 
met hoesten.

Ondersteuning luchtwegproblemen
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VITALstyle heeft verschillende natuurlijke producten in 
het assortiment welke bij bovengenoemde problemen 
kunnen ondersteunen of die deze problemen kunnen 
voorkomen. 

Melissengeist Ademspray, onmisbaar bij zware 
verlossingen! Heeft u een kalf, lam, big of veulen die 
behoorlijk wat moeite heeft met ademen vlak na de 
geboorte? Dan kan dit product uw redding zijn. Deze 
spray zorgt er namelijk voor dat overtollig slijm en 
vruchtwater worden uitgescheiden, waardoor het 
dier meer lucht krijgt. Tevens bevordert deze spray de 
ontspanning van de bovenste luchtwegen waardoor het 
ademvolume toeneemt. Met 2 eenvoudige pompstoten, 
in ieder neusgat één, heeft u misschien wel het leven van 
uw dier gered! 

Producten voor het maagdarmkanaal
Dit zijn de producten Colosan & Diarree QuickFix 
Compleet. Colosan kunt u toedienen bij kalveren waarbij 
er per ongeluk melk in de pens is terecht gekomen. 
De melkresten in de pens kunnen gaan rotten. Bij het 
rottingsproces komt gas vrij wat kan leiden gasophoping 
(tympanie) in de pens. Dit resulteert in een kalf dat stopt 
met eten omdat het zoveel gas in de pens heeft. Colosan 
heeft een brede werking op de hele spijsvertering en 
helpt extreme gistingsprocessen in de pens te stoppen. 
Ook heeft het een stimulerende werking op de lever en 
gal en zorgt het voor minder krampen. 

Diarree QuickFix Compleet: het product wat alles bevat 
voor een kalf met diarree! QuickFix kunt u gebruiken bij 
kalveren met voedingsdiarree of bij aanwezigheid van 
The BIG 5. De kruiden in dit middel ondersteunen de 
darmflora en immuunsysteem. Tevens bevat deze mix 
toegevoegde immunoglobulinen waardoor de darmwand 
en darmslijmvlies worden beschermd tegen ongewenste 
organismen. Naast de specifieke samenstelling van dit 
product is het ook nog eens erg smakelijk en zal het kalf 
de drinklust behouden. 

Voorkom opstart problemen met VITALstyle!

Tijdens het opfokken van uw kalveren kunt u tegen verschillende problemen aanlopen. Problemen die vrijwel 
iedereen wel (her)kent zijn: diarree, luchtwegproblemen en diverse problemen rondom stressperiodes zoals 
bijvoorbeeld het onthoornen en verplaatsen naar een andere plek. 

Let op! Het is niet zorgwekkend als de dieren de eerste 
dagen nog lichte diarree vertonen bij het gebruik 
van dit product. Dit is een teken van ‘ontgiften’, wat 
betekent dat het herstel in volle gang is. 

Gebruik BronchActive bij 
luchtwegproblemen
Deze aanvullende diervoeders ondersteunen de 
ontwikkeling en groei van het jonge dier. Dit middel 
zorgt ervoor dat de gezondheid van de luchtwegen 
ondersteunt wordt en dat de dieren hun eet- en 
drinklust blijven behouden. BronchActive is in twee 
varianten verkrijgbaar: wateroplosbare poeder en 
poeder B. De wateroplosbare variant is zowel door de 
melk als over het voer toe te dienen. BronachActive 
poeder BIO is enkel te gebruiken door het over het 
voer te strooien. Deze poeder is ook toegestaan in de 
biologische veehouderij. 

Shop gemakkelijk online via www.btndehaas.nl 
of bezoek onze winkel aan de Olsoweg 139 in 
Groningen!

VITALstyle concept
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



158

Daos Onthoornapparaat op gas | 
draagbaar | compleet

art. nr. 130416559
Voor € 93,90

Het onthoornapparaat van Daos is een gasonthoorner en 
werkt op butaan/propaan gas. Het voordeel van dit model 
is dat u niet meer afhankelijk bent van een 
stroomvoorziening en meer bewegingsvrijheid heeft. De 
onthoorner is zeer licht in gebruik en wordt geleverd met 
een butaan/propaan 
patroon, 150 cm slang 
en een omkeerbare 
brandkop. Deze 
brandkop heeft een 
diameter van 17 en 19 
mm, waardoor die 
eenvoudig  kan worden 
aangepast voor het type 
kalverras. In minder 
dan 3 minuten is de 
gasonthoorner al klaar 
voor gebruik!

Kerbl Onthoornapparaat 230V | 
210W

art. nr. 141103
Voor € 72,83

Bij het onthoornen van uw jongvee is het belangrijk dat u 
dit op de juiste manier doet met het juiste materiaal. De 
onthoorner van Kerbl heeft een ringvormige brandpit 
waardoor de hoornpit, ook beenpit genoemd, onder 
verdoving kan worden weggebrand. Het apparaat heeft 
een vermogen van 
210W en is na ongeveer 
11 minuten heet 
genoeg om gebruikt te 
worden. De maximale 
temperatuur is 620 
graden. Aan het 
apparaat zit een kabel 
van 3 meter zodat u 
veel werkvrijheid heeft.

Arkos Onthoornapparaat Express 
op gas | draagbaar | set

art. nr. 130416560
Voor € 163,68

Arkos Express onthoornapparaat behoort tot de nieuwe 
generatie onthoornapparaten. Het is namelijk een 
apparaat dat werkt op gas. Het model wordt geleverd met 
een gaspatroon, weegt 470 gram en is licht van gewicht. 
Tevens heeft het apparaat in minder dan 3 minuten de 
maximale temperatuur 
bereikt. In de 
opbergkoffer zit een 
verwisselbare 
brandkop. De ene zijde 
is 17 mm en de andere 
19 mm, zo kunt u 
verschillende rassen 
onthoornen. De 
gaspatroon wordt me 
egeleverd, zo heeft u 
geen gedoe meer met 
slangen of kabels!

Aloxan Aluminium/Zilverspray | 
wondspray | 200ml

art. nr. 121200024
Voor € 6,39

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat uw koe, kalf, 
schaap of ander dier een wond oploopt. Het is belangrijk 
om deze wond goed te verzorgen en ontstekingen te 
voorkomen. Met Aloxan aluminiumspray, ook wel bekend 
als zilverspray, kunt u de wond zeer goed beschermen. De 
spray vormt een 
beschermlaag die vuil 
en andere negatieve 
invloeden van buitenaf 
op afstand houden. 
Tevens heeft de spray e 
en     ademend effect, 
zodat het de genezing 
niet in de weg staat. De 
aluminiumspray heeft 
een lange hechttijd.

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Onthoornen
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Flocofibre Muesli | opstartbrok 
jonge kalveren | 25kg

Flocofibre muesli is de ideale opstartbrok voor jonge 
kalveren. U kunt de muesli al vanaf de eerste levensweken 
ter aanvulling op water, melk en hooi aanbieden. Dankzij 
de samenstelling van graanvlokken en luzerne zorgt het 
voor een zeer goede ontwikkeling bij uw kalveren  . 
Daarnaast is het een zeer 
smakelijk product dankzij 
de verrijking van een 
melkaroma. Dit draagt bij 
aan een zeer goede 
opname door het kalf.

art. nr. 113002503
Voor € 16,75

Vital Concept Vitafibre Muesli | + 
luzerne kalf | 20kg

art. nr. 113000725
Voor € 11,40

Vital Concept Vitafibre muesli is geschikt voor kalveren en 
jongvee vanaf 6 weken. Daarna kunt u het zonder 
leeftijdsgrens verstrekken. Deze muesli is zo samengesteld 
dat het alle noodzakelijk componenten bevat voor een 
optimale en evenwichtige groei van uw kalveren. Het 
mengsel bevat vezels, 
energie, eiwitten, 
mineralen, 
sporenelementen en 
vitamines die 
onmisbaar zijn bij een 
goede 
groeiontwikkeling.

Flocovit Muesli | opfokbrok/
kalverkorrel | 25kg

Bent u op zoek naar een goede opstartbrok voor uw 
kalveren? Flocovi t M uesli kunt al vanaf de eerste 
levensweken ter aanvulling op water, melk en hooi 
aanbieden. De muesli is zeer smaakvol en wordt daardoor 
goed opgenomen. Dankzij de goede voeropname wordt de 
pensfunctie bij uw kalveren 
ontwikkeld. Deze 
ontwikkeling draagt weer 
bij aan een goede start en 
groei van uw kalveren. 
Gebruik: aan te bieden 
vanaf het einde van de 
eerste week tussen elke 
voeding. Tot 2 kg per kalf 
per dag.

art. nr. 113002502
Voor € 15,14

Vital Concept Baby Cow | 
opfokbrok/kalverkorrel | 25kg

art. nr. 113000014
Voor € 14,75

De Vital Concept Baby Cow is een kalverkorrel die een 
uitstekende opfokbrok is die u kunt aanbieden aan uw 
kalveren. De korrels hebben een grootte van 3 mm en zijn 
zeer smakelijk. Een van de ingredienten is 
johannesbroodpeulen. Dit ingredient heeft een anti-
diarree effect, wat van 
groot belang is bij uw 
kalveren. Daarnaast 
bevat de brok vezel- en 
energiebronnen die 
bijdragen aan een 
goede start en groei. De 
natuurlijke anti-
coccidiose 
bestanddelen beperken 
de kans op besmetting 
in de darmen.

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 113002504
500 kg vanaf  € 325,00

art. nr. 113000750
750 kg vanaf  € 367,50

Kalverbrok
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VitaVeau pro Plus | opfokbrok/
kalverkorrel | 20kg

De VitaVeau pro Plus is een kalverkorrel die dient als 
opfokbrok voor kalveren in de leeftijd van 0 tot 6 maanden. 
De brokken zijn 100% geextrudeerde brokken en zorgen 
voor een uitstekende benutting door het kalf. Dankzij de 
complete samenstelling is het een ideale brok voor de groei 
en ontwikkeling. Kalveren 
zullen een goede en vroege 
voeropname hebben, wat 
bijdraagt aan het behalen 
van een streefgewicht van 
220 kg met 6 maanden.

art. nr. 113000008
Voor € 13,40

Vital Concept Vita JB | opfokbrok | 
25kg

Vital Concept Vita JB is een opfokbrok die u kunt voeren 
aan uw jongvee in de leeftijd van 2 tot 25 maanden. Het is 
een aanvullende brok die u naast het rantsoen met stro, 
hooi, kuil of mais kunt aanbieden. De brok in pellet vorm 
van 6 mm is een ideaal supplement voor jongvee. De brok 
is samengesteld uit onder 
andere tarwezetmeel, gerst 
en gedroogde luzerne. 
Gebruik: 3 tot 5 kg brok 
naast hooi of stro, met 
drinkwater vrij ter 
beschikking.

art. nr. 113000001
Voor € 13,00

La Buvette Voertrog/voerbak| 
polyethyleen | groen | 2m

art. nr. 1401220
Voor € 100,19

De La Buvette voertrog is een lange en praktische voerbak 
die u op grond kunt plaatsen bij uw jongvee. De voertrog 
is te herkennen aan zijn groene kleur. Dankzij het gebruik 
van een sterke kwaliteit polyethyleen kan de voerbak 
tegen een stootje. Ook is dit materiaal zeer goed te 
reinigen met 
verschillende soorten 
chemische 
reinigingsmiddelen en 
zal de bak niet gaan 
roesten. Dit model heeft 
een lengte van 2 meter, 
een breedte van 35 cm 
en een hoogte van 13 
cm.

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

art. nr. 113000007
500 kg vanaf  € 325,00

art. nr. 113000004
1000 kg vanaf  € 490,00

Voertrog / Voerbak | 
gegalvaniseerd | 150x30cm

art. nr. 140163
Voor € 124,10 
Koop 5 vanaf € 116,96

Met deze moderne voerbak, ook wel voertrog, kunt u uw 
dieren eenvoudig van voer voorzien. De voerbak is 
gegalvaniseerd. Dit heeft als voordeel dat het niet roest en 
dat het krasbestendig is. De bodem van de voerbak is 
volledig gesloten, dus u kunt er ook melk of water in 
geven. De bak heeft een 
lengte van 1,5 meter, is 
30 cm breed en 10 cm 
diep. U kunt de voertrog 
eventueel verhogen met 
2 steunpoten. Deze 
worden niet 
meegeleverd.

Kalverbrok
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Jourdain Kalver voorraad 
voerbak |hekmontage| 

metaal | 120cm
Is gemaakt van metaal, heeft een 
hekmontage en bevat geen scherpe 
hoeken. Afmeting: 120x47x66 cm.

art. nr. 148010024

Voor € 299,88

Kerbl Hooiruif klein | 
56x29.5x23cm | 
gegalvaniseerd

Hooiruif voor aan de wand, gemaakt 
van gegalvaniseerd staal, geschikt 
voor paarden.

art. nr. 140173

Voor € 25,75

Jourdain Hooiruif groot | 
metaal

Heeft een afmeting van 56x55x52 cm 
en is eenvoudig te bevestigen op een 
kalverbox.

art. nr. 148030012

Voor € 68,47

Kerbl Kalver voorraad 
voerbak | kunststof | 10L

De kunststoffen voerbak is eenvoudig 
op een hekwerk te plaatsen en heeft 
een inhoud van 10 liter.

art. nr. 131413225

Voor € 57,20

K A L V E R O P F O K K A L V E R O P F O K

Start al vroeg met het verstrekken van ruw- en krachtvoer, om zo de 
pens te ontwikkelen. 

Hooiruif groot t.b.v. landhek

Verzinkte hooiruif, uitstekend geschikt 
om aan een landhek te bevestigen.

art. nr. 140171

Voor € 73,92
Koop 2 vanaf € 69,12

Kerbl Hooiruif dubbel | 62,5 
x 51 x 48cm | 40mm

Ideaal wanneer u twee verschillende 
hokken met dieren tegelijk van hooi 
of kuil wilt voorzien!

art. nr. 140174

Voor € 58,67
Koop 5 vanaf € 54,86

Kerbl Hooiruif groot | 
75.3x47.5x46.5cm | 

gegalvaniseerd
Grote gegalvaniseerde hooiruif voor 
aan de wand, zeer geschikt voor 
gebruik bij paarden.

art. nr. 140175

Voor € 61,75
Koop 4 vanaf € 49,72

Hooiruiven en voerbakken
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Vital Concept Kalveriglo 1800

Kalverhut van polyethyleen met een hoge dichtheid, 
roest niet en is bestand tegen vele soorten chemische 
producten. De witte kleur zorgt voor meer comfort voor 
jonge kalveren door een aanzienlijke vermindering van 
de warmte (absorbeert minder energie uit de zon).
In deze kalveriglo werd in de zomermaanden tot 7 graden 
minder gemeten in vergelijking met de kalverhutten in 
standaardkleur (zandkleur).

• Hoogte : 160cm
• Lengte : 180cm
• Breedte : 140cm

Afmetingen van het 
ventilatieklep achteraan
• Hoogte : 50cm
• Breedte : 65cm.

Vital Concept Kalveriglo 1800 | 1 kalf

Artikelnummer 140102201
Koop voor € 302,94

Zeer robuust vloerrooster in polyethyleen van 
hoge densiteit. De antislip afwerking zorgt voor een 
optimaal comfort voor het kalf. Het rooster zorgt voor 
een gezondere levensruimte. Mest en urine worden 
afgevoerd door de gaten en spleten heen, zodat het stro 
langer droog blijft. 

Vital Concept Vloerrooster tbv kalveriglo 
1800

Artikelnummer 140102202
Koop voor € 139,78

Voerhek met dubbele emmerhouder, welke volledig 
naar buiten gericht. Zo blijft de binnenkant van de iglo 
schoon tijdens het voeren. 

Vital Concept Voerhek tbv hekwerk 
kalveriglo 1800 | 90cm

Artikelnummer 140025207
Koop voor € 87,51

Het hekwerk bestaat uit 2 zijkanten, een voorkant 
(zonder voorhek met emmersteun!), 2 wielen om het 
geheel eenvoudig te verplaatsen. Gewicht : 40kg

Vital Concept Voerhek tbv kalveriglo 1800

Artikelnummer 140025206
Koop voor € 100,95

Voerhek met dubbele emmerhouder voor hekwerk 
geschikt voor de kalverhutten 1800. 

Vital Concept Hekwerk tbv kalveriglo 
1800 | 100cm

Artikelnummer 140025202
Koop voor € 228,00

360 graden video bekijken van de 
kalverhut? Scan de QR code:

Kalveriglo’s
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De afmetingen van het hokje zijn: 185x82x122,5cm (lxbxh). Het bestaat uit vijf losse onderdelen; de 
achterkant, het voorhek, twee zijpanelen en het vloerrooster. Indien gewenst kunt u op de eenlingbox 
ook nog een ‘kalvernest’ Domavo plaatsen. Dit een kap die op de eenlingbox gezet kan worden. Hierin zit 
een warmte lamp, zodat er een warm nest ontstaat voor een pasgeboren of ziek kalf.

Deze Cazavo eenlingbox is robuust en duurzaam door de kunststofwanden en roostervloer. Het 
wordt als bouwpakket geleverd op een pallet en is gemakkelijk door u zelf in elkaar te zetten. 

Kunststof eenlingbox Cazavo

Eenlinghokjes
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Kunststof paneel met twee gegalvani-
seerde poten  aan de zijkant.

Vital Concept Achterschot 
tbv eenlingbox Cazavo | 

101x74cm

art.nr. 140000027

Voor € 110,00

De roostervloer bestaat uit 6 losse 
panelen van kunststof die aan elkaar 
bevestigd kunnen worden. Ze worden 
in elkaar geklikt in een gegalvaniseerd 
frame met in het midden nog een extra 
steunbalk voor de stevigheid. 

Vital Concept Vloerrooster 
tbv eenlingbox Cazavo

art.nr. 140000026

Voor € 145,00

Kunststof paneel met aan de bovenzijde 
roosters/openingen. Met twee gegalva-
niseerde poten om het fronthek aan te 
bevestigen. 

Vital Concept Zijschot + 2 
poten tbv eenlingbox 

Cazavo|185cm

art.nr. 140000025

Voor € 220,00

Een kap van plexiglas met hierin een 
warmtelamp. Kan op het eenlinghok-
je geplaatst worden waardoor er een 
warm nest ontstaat. Weegt slechts 9 kg 
en is voorzien van handgrepen. 

Domavo Verwarmingsunit 
tbv eenlingbox mobiel | 

92cm breed

art.nr. 140000028

Voor € 195,00

Gegalvaniseerd hek die te bevestigen 
is aan de zijpanelen. Voorzien van twee 
emmerringen en een houder voor een 
speenemmer. Het hek kan ook afgeslo-
ten worden. 

Vital Concept Voerhek tbv 
eenlingbox Cazavo

art.nr. 140000024

Voor € 140,00

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben over dit 
assortiment, neem dan gerust 
contact op met ons.  Dit kan tele-
fonisch via 050 541 43 11 of per 
mail via info@btndehaas.nl. 
Daarnaast is er ook veel informa-
tie te vinden op 
www.btndehaas.nl. 
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CID LINES Kenocox 
desinfectie tbv kalverhok | 

pH 12.7 | 10L
Kenocox is een desinfecterend middel 
en helpt de infectiedruk in 
dierenverblijven te verminderen.

art. nr. 110070

Voor € 190,61

CID LINES Virocid 
desinfectie schuimmiddel | 

10L
Virocid is een geconcentreerd en 
doeltreffend desinfectie 
schuimmiddel dat ziekte-uitbraken 
voorkomt of bestrijdt.

art. nr. 110071

Voor € 105,57

a.s Foam Power 
schuimreiniger | tbv 

dierenverblijven | 11 kg
Krachtige, geurloze en alkalische 
schuimreiniger, geschikt voor 
zwaardere reinigingswerkzaamheden.

art. nr. 1100721

Voor € 61,72

Schuimlans 2 liter 40-150 
bar

Deze schuimlans heeft een inhoud 
van 2 liter en is geschikt om een 
voertuig, machine of installatie mee in 
te schuimen. Aansluiting: 3/8 
buitendraad.

art. nr. 700518

Voor € 73,50

K A L V E R O P F O K

Door kalverhokken eerst in te schuimen weekt 
het vuil los. Op deze manier hoeft u minder lang 
te spuiten met de hogedrukreiniger om de hokken 
schoon te krijgen. Daarnaast krijgt u een schoner 
resultaat. Afhankelijk van het middel dat u gebruikt, 
kan het ook een desinfecterende werking hebben. 

Laat de hokjes drogen in de zon; het UV licht zal de 
overgebleven bacteriën doden. 

De dikte van het schuim kunt u bepalen door de 
concentratie van het aan te zuigen middel aan te 
passen. Dit kunt u doen met de draaiknop op de 
schuimlans.

Reinigen van kalverhokken met behulp van schuim

art. nr. 1100722

22 kg vanaf  € 77,01

CID LINES Kenosan 
schuimreinigingsmiddel | 

pH 12.5 | 5kg
Een zeer krachtig reinigingsmiddel 
voor in de varkens-, pluimvee- en 
melkveestallen.

art. nr. 110074

Voor € 26,93
Koop 4 vanaf € 25,58

Veip Halamid-D | desinfectie 
dierenverblijven | 5kg

Desinfecterend middel, geschikt om 
stallen, kalverboxen of veetransport 
wagens mee te ontsmetten.

art. nr. 1100691

Voor € 110,85
Koop 2 vanaf € 102,32

Desinfectie kalverhokken
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