RumiMilk opfokprogramma
Het RumiMilk opfokprogramma staat borg voor een optimale start en jeugdgroei. Deze twee zijn voorwaarde om het doel van afkalven op 24 maanden
met een goede ontwikkeling te behalen. Uit diverse onderzoeken is namelijk
gebleken dat een goed ontwikkelde vaars bij afkalven op 24 maanden de hoogste levensproductie en levensduur laat zien. Sterker nog: de groei in de eerste
levensweken is al mede bepalend voor de latere melkproductie.

Centraal in RumiMilk Opfokprogramma
• Realiseren van hoge groei reeds in de eerste levensweken
• Voorkomen van te magere kalveren in het begin van de opfok
• Voorkomen van Cryptosproridioses, coccidiose, verteringsproblematiek
• Voorkomen luchtwegproblemen
• Het Rumimilk Intens-programma. Een programma, waarbij de kalveren
vroeg, na 6 tot 8 weken kunnen worden gespeend.
• Het RumiMilk Ad Lib programma, met dit programma is middels
onbeperkt voeren in de eerste levensweken een maximale groei met
optimale gezondheid te behalen.
• Compleet pakket kalvermelk en kalvervoeders die op elkaar aansluiten.

Opvallende eigenschappen
• Uitstekende oplosbaarheid
• Natuurlijke smaak van melk, waardoor de opname bijzonder goed is.
• Bevatten enkel hoogwaardige grondstoffen,
de basis voor een optimale vertering.
• Alle RumiMilken zijn geschikt voor kalverdrinkautomaten.
• Natuurlijke ondersteuning van de darmflora middels “BioSave L”

‘Met Bio Save L
voor een perfecte start’
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“BioSave L”

RumiMilk SA

Alle Rumimilken bevatten “BioSave L”, toevoegingen die de darmflora

RumiMilk SA is de eerste kunstmelk die ondanks de sterke aanzuring

als mede ook de darm- wandontwikkeling ondersteunen. “BioSave L”

uitstekend wordt gedronken. Wij noemen dit het Cola effect. Cola is

is een combinatie van etherische oliën, organische zuren en probiotica

bijzonder zuur, maar smaakt ondanks de lage pH toch zoet! Kalveren

die aangetoond hebben effectief de darmgezondheid te ondersteunen.

drinken Rumimilk SA bijzonder goed met een duidelijke verbetering van

Verpakking: Alle RumiMilken zijn verpakt in 20 kg zakgoed. Een volle

darmgezondheid, vertering en mestkwaliteit. Sterk aan te bevelen op

pallet bevat 500 kg RumiMilk.

Cryptosproridiose gevoelige bedrijven waar de hygiëne niet optimaal is.
RumiMilk SA is uitstekend geschikt voor het RumiMilk Ad Lib voedings plan.

RumiMilk Maxim
Rumimilk Maxim is een kalvermelk met 50% magere melkpoeder. De

RumiMilk Beef

melk kenmerkt zich door maximale veiligheid vanwege zijn zeer goe-

Is een economische kunstmelk voor vleesvee en rosé kalveren.

de stremming in de lebmaag. Rumimilk Maxim kan daarom al vanaf

Uitstekend geschikt voor kalveren vanaf een leeftijd van 2 weken.

de tweede levensdag worden ingezet bij holstein kalveren. Het hoge

Deze melk geeft door de hoog waardige samenstelling een uitstekende

gehalte aan zuiveleiwit kan een hoge jeugdgroei bereikt worden. Door

vertering. Deze melk maakt het mogelijk om op jonge leeftijd kalveren

zijn bijzonder hoge gehalte aan aminozuren is deze melk sterk aan te

te spenen zonder speendip.

bevelen bij vleeskalveren zoals belgische blauwen.
DiarFix
Rumimilk Super

Het dieetvoer DiarFix is een electrolyt, die de vochtbalans en de energie-

Deze melk is gebaseerd op 30% magere melkpoeder en bevat geen

voorziening van het kalf hersteld. Bovendien zijn aan DiarFix stoppende

plantaardig eiwit, is daardoor een zeer “veilige” melk en zorgt voor een

middelen en gelatines toegevoegd om de passagesnelheden en daar-

hoge begin groei. Door de stremming in de lebmaag is de piekbelasting

door de diarree in te dammen.

op de darmen laag en daarom past deze melk goed in situaties met ver-

Nieuw in DiarFix is de toevoeging van additieven, die de weerstand van

hoogde infectiedruk zoals van Rota, Corona virus en cryptosporidiose.

de kalveren ondersteunen almede de darmflora positief beïnvloeden.

RumiMilk Intens

NIEU W

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal oöcysten 3x werd verminderd
en dat de diarreescore significant verbeterde (Nocek, 2009).

Deze hoog geconcentreerde melk heeft een extra hoog vet- en eiwitge-

DiarFix wordt aan de melk toegevoegd vanaf 2 dagen tot maximaal

halte. Door de hoge begingroei kan met deze melk reeds op zeer jonge

12 dagen leeftijd. DiarFix kan tevens als electrolyt ingezet worden.

leeftijd gespeend worden en het is de basis voor goede uierontwikkeling en hogere melkproductie (metabole programmering). Deze melk

RumiAdd Kalvermuesli

vraagt een speciaal daarop aangepast voerschema.

Een zeer smakelijk kalvermuesli voor de belangrijke eerste levensweken van een kalf. Deze muesli bevat veel ontsloten granen, johannes-

Rumimilk Premium

brood en luzerne. Het is gebleken dat de herkauwactiviteit met

Een op weipoeder gebaseerde melk, waarbij het eiwit voor 100% uit

2 weken vervroegd wordt met het verstrekken van kalvermuesli.

zuivel eiwit bestaat. Daardoor is deze melk zeer goed verteerbaar en

RumiAdd Kalvermuesli wordt geleverd in doorzichtig zakgoed van 20 kg.

past op “gevoelige” bedrijven waar extra veiligheid geboden is. Deze
melk is kwalitatief vergelijkbaar met een magere melkpoeder melk
maar is prijstechnisch aantrekkelijker. Het hoge aandeel goed verteerbaar eiwit zorgt voor een extra hoge groei in de eerste levensweken.
Deze melk is tevens geschikt voor voorraad-voedering.
Rumimilk Stabiel
Dit is een economische op weipoeder gebaseerde kunstmelk welke
breed inzetbaar is. Deze aangezuurde melk bevat een hoog aandeel
zuiveleiwit . Deze melk stimuleert de vastvoeropname.
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