Met Fuite, voor topresultaat!

Vleesvee

Uitgebalanceerde voeders
voor uw kalveren
Rosékalvervoeders uitgebreid getoetst in de praktijk!
Gebrs. Fuite b.v. biedt in haar rosé-assortiment voeders welke afgestemd zijn op de specifieke behoeften van
rosékalveren in de leeftijd van 2 weken tot 12 maanden. Dit rosé-assortiment is erop gericht om de juiste voeding op
praktische wijze in te zetten binnen verschillende groeifases. Het rosé-assortiment bestaat uit de Muesli-serie met zeer
smakelijke luxe ingrediënten voor gebruik tijdens de eerste weken van de opfok. Daarnaast zijn er de Accent- serie
voor een goede groei, de Excellent-serie voor een optimale groei door de luxe samenstellingen
en de Econom-serie voor een prijstechnisch interessant rantsoen. Daarnaast biedt de
Focus-serie ondersteunende oplossingen en aanvullingen voor specifieke situaties.
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Rosékalvervoeders

De rosékalver adviseurs van Gebrs. Fuite b.v. streven naar een rantsoen wat past bij

Muesli voeders

uw kalveren en bij uw situatie. Wij rekenen graag uw rantsoen eens voor u uit met

Smikkelmix: dit is een startmuesli voor de eerste weken na de

ons rantsoen berekeningsprogramma, dat speciaal is afgestemd op rosé kalveren.

geboorte van het kalf. Door het onbeperkt beschikbaar te stellen kan
er al in het vroegste stadium begonnen worden met het ontwikkelen
van de pens.

Rosé-serie		

VEVI

DVE

verdienen. Bovendien bevat de Vitaalmix levende gisten.

Muesli
Op aanvraag

Smikkelmix

1100

100

Op aanvraag

Vitaalmix

1130

110

Accent voeders
Accent I: start brok met veel glucogene energie voor een optimale
start van de groei.

Accent

Accent II: smakelijk voeder met een ruime hoeveelheid energie voor

2010

Accent I

1050

115

een uniforme groei.

2032

Accent II

1040

110

Accent III: zetmeelrijke brok voor gebruik in de laatste fase voor de

2033

Accent III

1050

105

Excellent

slacht.
Excellent voeders
Start: zeer hoogwaardige smakelijke brok speciaal ontwikkeld voor de

2000

Start Excellent

1040

120

2008

Groei Excellent

1040

110

Groei: een prima fase-II-voeder met de juiste balans tussen eiwit

2009

Finish Excellent

1050

105

en energie voor de optimale groei van uw kalveren in de fase van 4

periode van nuchter kalf tot ongeveer 3-4 maanden.

maanden tot ongeveer 3 maanden voor de slacht.

Econom

Rosékalver assortiment

Vitaalmix: een muesli voor jonge kalveren die net wat meer aandacht

Finish: een zeer zetmeelrijke smakelijke brok, bedoeld als aanvulling

2100

Start Econom

1040

110

voor rosévee. Toepasbaar naast zetmeelarme ruwvoederrantsoenen en

2101

Groei Econom

1025

105

tevens toepasbaar in de afmestfase van luxe vleesvee.

2102

Finish Econom

1050

100

Focus voeders
Door onze unieke mengmethode creëren wij voor ieder rantsoen een

Focus		

eigen maatmeel. Voorzien van alle hoogwaardige grondstoffen zoals

2084

Focus Groei

1040

125

2086

Focus Correct

945

125

tarwe en droge bietenpulp. Deze maatmengsels worden uiteraard

2088

Focus Finish

1080

110

aangevuld met diverse mineralen, vitamines en bufferkernen.

2089

Focus Premix

830

80
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o.a. lijnzaadschilfers, sojaschroot, maïsgluten, gesneden mais, geplette

