Tentofeed

Member of the VanDrie Group

Het Tentofeed programma

Tentego heeft jarenlange ervaring in het vervaardigen van hoogwaardige kalvermelk. Op basis van deze ervaring,
nieuwe ontwikkelingen en gedegen onderzoek heeft Tentego een assortiment kalvermelk ontwikkeld dat aansluit
bij de behoefte van het kalf en op uw wensen en specifieke omstandigheden. Of u nu bijvoorbeeld kiest voor een
veilige en snelle groei, de Tentofeed voeders zorgen voor hoge resultaten tegen een lage kostprijs.

de Tentofeedlijn

Tentofeed 1

Tentofeed 1, 51%

Tentofeed 115

Volledige startmelk met hoogwaardige zuivel- en plantaardige
grondstoffen voor een veilige en
snelle start.

Volledige startmelk met 51% magere
melkpoeder voor een veilige start.

Startmelk met hoog aandeel
zuivelgrondstoffen voor veilige
en snelle start.

RE: 22.0
Rvet: 19.5

RE: 22.5
Rvet: 17.5

RE: 22.0
Rvet: 18.0

Tentofeed 2, 51%

Tentofeed 3

Tentofeed 7

 alvermelk met 51% magere
K
melkpoeder die in combinatie met
Tentofeed 3 of Tentofeed 7 gevoerd
kan worden.

Kalvermelk met hoogwaardige
zuivelgrondstoffen die uitermate
geschikt is voor een veilige houderij
periode met een goede groei.

Kalvermelk met goed verteerbare
zuivel- en plantaardige grondstoffen
die zorgen voor een lage kostprijs per
kilogram groei.

RE: 21.0
Rvet: 20.0

RE: 15.0
Rvet: 21.0

RE: 16.0
Rvet: 21.0

Tentofeed 15

Tentofeed 30

Tentofeed 40

 olledige kalvermelk met speciaal
V
geselecteerde hoogwaardige grondstoffen die een goede groei tegen de
laagste kosten laat zien.

Unieke mestmelk voor rantsoenen
met hoog aandeel mengvoeder
welke gevoerd wordt in combinatie
met muesli Fibra Blanc.

Speciale kalvermelk welke gevoerd
wordt bij hoge hoeveelheden mengvoeder in combinatie met Muesli
Fibra 40.

RE: 18.0
Rvet: 19.0

RE: 16.5
Rvet: 19.0

RE: 14.5
Rvet: 19.0
Voer de laagste kostprijs per kalf.
NIEUW!

Tentego biedt als
specialist hoogwaardige
melkvervangende
voeders voor de
kalverhouderij en
rosé kalverhouderij aan.
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