VITA START

4-voudige bescherming in de startfase!
Op de Utrechtse Heuvelrug ligt vlak langs de snelweg A12 het
gemengde familiebedrijf De Oude Zandschulp BV. Het bedrijf wordt
gerund door Wim Thomassen samen met zijn schoonzoon Arie Markus
(28). Naast kalveren worden ook biologische legkippen gehouden.
Sinds 2014 is Arie verantwoordelijk voor het voeren en verzorgen van de
kleine 1.400 kalveren op het bedrijf. De jonge ondernemer is enthousiast
over zijn vak: “Iedere ronde zorgt weer voor een geweldige uitdaging om
een goed resultaat te behalen, dat geeft voldoening!”.

“IEDERE RONDE ZORGT WEER VOOR
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GOED RESULTAAT TE BEHALEN, DAT
GEEFT VOLDOENING!”
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Op het moment van schrijven zijn de kalveren net de afgelopen dagen
binnengebracht. De eerst vier weken werkt schoonvader Wim mee,
daarna voert Arie alleen nog zelf. Arie: “Een goede samenwerking vind
ik erg belangrijk. Niet alleen met mijn schoonvader, ook de dierenarts en
kalverspecialist zijn daarin van groot belang. Zij zien weer andere situaties
en verbeterpunten en kunnen een frisse blik op de kalveren geven”. Hij
benadrukt: “Ik laat ook bewust zo veel mogelijk de dierenarts op maandag
en de kalverspecialist op vrijdag komen. Zo weet ik zeker dat alle kalveren
goed worden bekeken en voorkom je bedrijfsblindheid”.

Aansluitend bij deze arbeidsefficiëntie voert men sinds vorig jaar Vita Start
in de startfase. “Als gevolg van reductie in antibiotica zijn we de afgelopen
jaren meer verschillende bijproducten gaan voeren. Het voorbereiden van
de voerbeurt nam daardoor ook steeds meer tijd in beslag. Bovendien
ergerde ik mij enorm aan de stofbende die ontstond in de voerkeuken. Op
een gegeven moment heb ik mezelf afgevraagd; kan dat niet eenvoudiger?“
Tentego heeft de afgelopen jaren in samenwerking met afdeling Research
& Development binnen de VanDrie Group het product Vita Start ontwikkeld.

4-VOUDIGE BESCHERMING:
1. ACTIEF TEGEN BACTERIËN: Vita Start bevat
organische zuren welke op darmniveau antibacterieel werken en daardoor zorgen voor een optimale
darmflora;
2. BINDT GIFSTOFFEN: Vita Start bevat een combinatie van natuurlijke stoffen en vitamines welke ervoor
zorgen dat stoffen met een negatieve werking worden geneutraliseerd;
3. BESCHERMT DE DARMWAND: Vita Start stimuleert
de ontwikkeling van de darmwand waardoor het kalf
een betere bescherming tegen schadelijke bacteriën
heeft.
4. VERHOOGT DE WEERSTAND: Vita Start zorgt voor
extra verhoging van de weerstand, waardoor het kalf
betere afweer ontwikkelt tegen ziekten.

Met Vita Start voert Arie nu slechts één product voor viervoudige
bescherming. Hij is enthousiast: “De kalveren doen het prima, ze nemen
het product goed op en diarree komt nauwelijks nog voor. Het grootste
voordeel zit hem echter wat mij betreft in het arbeidsplezier. Ik ben sneller
klaar met voeren, de voerkeuken blijft makkelijker schoon en ik voorkom
vergissingen of overdosering!”
Arie heeft nog een tip voor andere gebruikers: “Even goed voormengen in
de medicijnmenger maakt dat Vita Start prima oplost in de melk!”

Naast een efficiënte samenwerking streeft Arie ook naar zo efficiënt mogelijke
arbeid. Zo is recent geïnvesteerd in een grote stationaire ruwvoermenger.
“Voeren moet goed en snel gebeuren. We hebben daarnaast kunnen
realiseren dat ruwvoer de gehele ronde maar een keer per dag verstrekt hoeft
te worden door het gebruik van lange voertroggen bij het stalontwerp”.

Meer informatie?
Kijk op tentego.nl of bel 0297 - 280 700!
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