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Assortiment melkveevoeders

Reudink is specialist in het aanbieden van complete voeroplossingen 
voor de biologische sector. Door intensief samen te werken met klanten 
biedt Reudink u concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere 
veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod 
van maatwerk en een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde 
en deskundige professionals. Onder ons motto: ‘leaders in organic farming’.



Het assortiment melkveevoeders van Reudink is gebaseerd op de nieuwste kennis, 
ervaring en jarenlang onderzoek. Het melkveeassortiment bestaat uit productievoeders, 
supplementen en specialiteiten. Door de focus te leggen op optimale voerbenutting en de 
beste melkproductie, bereikt u de hoogste voerwinst.

Iedere veehouder heeft zijn eigen doelstellingen, passend bij zijn werkwijze en bedrijf. Afhankelijk van uw 
doelstelling kunt u bij de productievoeders kiezen uit de volgende voerreeksen:

Duurzaam melken

Maxima
Voor een maximale 
dierprestatie, on-
dersteuning van de 
gezondheid en een 
scherp krachtvoer-
gebruik.

Optima

Allround voeders 
voor een optimale 
voerwinst.

Prima

Prima voeders tegen 
een scherpe prijs

In deze folder vindt u de kenmerken van onze productievoeders, supplementen en specialiteiten. 
Onze specialist informeert u graag verder over onze voedingsaanpak.



Productievoeders
In onderstaande tabel zijn per voersoort enkele belangrijke kengetallen weergegeven. MELK staat voor Meer 
Energie voor Lacterende Koeien en geeft de hoeveelheid energie van een voedermiddel weer die de koe werkelijk 
kan benutten. WDE betekent Werkelijk Darm Eiwit en dit getal laat zien wat werkelijk op darmniveau beschikbaar 
komt. GP is het Glucose-Potentieel. Dat geeft de potentiële glucosevorming weer en vormt de basis voor 
melkproductie en sturing op conditie.

Maxima

Prima

Supplementen

De supplementvoeders zijn ontwikkeld om met slechts enkele kilogrammen het basisrantsoen te corrigeren 
voor wat betreft eiwit, energie en mineralen. Vaak biedt een supplement een goedkopere oplossing dan een los 
grondstoffenmengsel met losse mineralen. Tevens werkt dit eenvoudiger, omdat u maar één product nodig heeft.

Eiwitcorrectie
Eiwitcorrectievoeders bevatten een geconcentreerd en gebalanceerd aminozurenpatroon uit diverse eiwitbronnen. 
Hierdoor is het eiwitnutriëntenaanbod constant en wordt de eiwitbehoefte gedekt door één product. RE staat voor 
Ruw Eiwit en EKB staat voor Eiwit Koolhydraat Balans.

Optima

Artikelnummer Maximavoeders MELK WDE GP

91936 Eko Melkveebrok Maxima Top 1200 95 170

91931 Eko Melkveebrok Maxima Compleet 1175 100 160

91905 Eko Melkveebrok Maxima Piek 1150 105 150

Artikelnummer Maximavoeders RE EKB

91939 Eko Melkveebrok Supplement Amino 220 220 60

91940 Eko Melkveebrok Supplement Amino 220 250 85

91891 Eko Melkveemeel Supplement Proteine 270 100

Artikelnummer Primavoeders MELK WDE GP

91968 Eko Melkveebrok Prima 100 1125 85 160

91969 Eko Melkveebrok Prima 120 1100 90 150

92233 Eko Melkveebrok Prima 150 1075 95 140

92234 Eko Melkveebrok Prima 170 1050 100 120

Artikelnummer Optimavoeders MELK WDE GP

91870 Eko Melkveebrok Optima Perfect 1125 95 150

91932 Eko Melkveebrok Optima Balans 1100 105 130

Artikelnummer Optimavoeders MELK Pensenergie

91919 Eko Melkveemeel Supplement Energie 1300 235

Energiecorrectie
Dit meel bestaat uit geconcentreerde energiebronnen (hoge MELK-waarde). Dit maakt het mogelijk om de 
energiebehoefte te corrigeren met één product.
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Specialiteiten

Select-reeks
De select reeks van Reudink bestaat uit voeders gemaakt om te voorzien in speciale voedingsbehoeften van de koe. 
Deze voeders kunnen volledig aangepast worden naar specifieke situaties of aan uw wensen. Select-voeders worden 

als brok uitgeleverd waardoor goede loopeigenschappen verzekerd zijn.

Blendix-reeks
Grondstoffenmengsel, met of zonder mineralen, worden door Reudink geleverd onder de naam Blendix. Blendix-
voeders zijn altijd klantgebonden samenstellingen. Zijn dus altijd volgens uw specifieke wensen samengesteld en 
kunnen op elk moment op uw wens aangepast worden. Deze voeders leveren wij uit in meelvorm.

Assortiment kalvervoeders
Door uw kalveren onbeperkt een smakelijke en veilige kalverkorrel te verstrekken zorgt u voor een goede basis voor 
een hoge levensproductie.

Artikelnummer Kalvervoeders

92167 Eko Kalverstartbrok Vital

Daarnaast levert Reudink desgewenst voeders passend bij een bepaald marktconcept. Neem hiervoor contact op 

met uw specialist.

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

Reudink B.V.
T +31 (0)88 0248165
info@reudink-bio.eu
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www.reudink-bio.eu


