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Voor eiwitaanvulling in het basisrantsoen.
VEM 920

Re 300 g.

WDVE 180

FEB 80

RVBR SOJAKERN

Brok met zeer hoog aandeel ‘penseiwit’.
VEM 940

Re 390 g.

WDVE 200

FEB 155

MEELMENGSELS

Als Van Benthem adviseren wij om het basisrantsoen in
balans te brengen met meelmengsels, in elke gewenste
samenstelling. Veel gebruikte grondstoﬀen daarin zijn
maismeel, bietenpulp, sojahullen, gerst, tarwe, soja,
raapschilfers etc. Ook toevoeging van mineralen is
daarin mogelijk. De Van Benthem adviseur berekent
graag voor u de passende samenstelling

RVBR MELKSTARTPLUS

Het is voor veel bedrijven belangrijk om
zeer eﬃciënt met fosfaat om te gaan.

VEM 1020 WDVE 110

Fosforeﬃciëntie begint bij het voeren van een
zo laag mogelijk fosforgehalte in het rantsoen.
Weliswaar zitten hier beperkingen aan i.v.m. de
gezondheid van uw koeien. Door te rekenen met
de netto fosforgehalten van voeders hebben we
een betere kijk op de optimale fosforgehalten
van een rantsoen.

Deze lactatiestartbrok adviseren we te voeren de eerste
100 lactatie dagen.
Adviesdosering: 4 kg/dag, binnen een week na afkalven.
Bevat een hoge energiedichtheid uit hoog aandeel mais
en pensbestendig vet. Bevat tevens niacine ter ondersteuning van de leverfunctie.
FEB 15

BZET 80

RVBR MELKSTARTTOP

Een zeer hoogwaardige lactatiestartbrok met een speciﬁeke combinatie van pensbestendige leverondersteunde
additieven. Voorkomt slepende melkziekte ook mede
door de hoge energiedichtheid. Het voeradvies is gelijk
aan de MelkStartPlus.
VEM 1050 WDVE 110

FEB + 10

BZET 85
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RVBR SNIJMAISKERN
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De VB fosfaatwijzer
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Daarnaast heeft Van Benthem de VB fosfaatwijzer ontwikkeld. Samen met de adviseur van Van
Benthem maakt dit programma het mogelijk om
een beeld te krijgen van de actuele situatie op
uw bedrijf. Het programma koppelt de bedrijfsgegevens zoals: aantal dieren, grondgebruik en
BEX gegevens aan elkaar. De fosfaatwijzer resulteert in een bedrijfsbalans fosfaat.
Graag adviseren wij u op maat. Met de Fosfaatwijzer maken wij u wijzer met fosfaat.
Om de fosfaat aanvoer op uw bedrijf te beperken
zijn de in de in het assortimentsoverzicht met
aangeduide voeders ook in een P-arme samenstelling leverbaar.

Voor u ligt het vernieuwde VB Assortiment
Vanwege de grote diversiteit in rantsoenen, de sterk wisselende
kwaliteit van kuilen en de veranderende wensen van veehouders
is het assortiment weer aangepast aan de actualiteit.

MAATVOEDERS

Mocht het toch beter passen om een samenstelling op
maat te maken dan maken we bij Van Benthem zonder
meerkosten “maatvoer”. Bijna elke gewenste samenstelling
is mogelijk in overleg met de adviseur van Van Benthem.
Naast dat Van Benthem de ﬂexibiliteit heeft “maatvoer”
te maken, kunnen er maatmineralen en meelmengsels
op maat worden geleverd.

OPEN SAMENSTELLING

Van Benthem maakt geen geheim van de samenstellingen.
Wij begrijpen dat u als veehouder en inkoper van het voer
graag wilt weten welke grondstoﬀen er gebruikt worden,
maar ook inzicht wilt hebben in de procentuele samenstelling. Daarom vermelden wij deze op de vrachtbrief en het
etiket. Onze visie is ook dat een koe grondstoﬀen ‘eet’.
De keuze en de verhouding van de grondstoﬀen bepaalt of
het krachtvoer past bij de ruwvoeders en andere (bij)produkten op uw erf. Inzicht en openheid van samenstellingen
is daarom vanzelfsprekend voor ons.

VLOG VOEDERS

Sinds enige tijd kan Van Benthem GMO vrij voer leveren.
De VB adviseur kan u hier verder over informeren.

RVBR CLOSEUP

Speciale droogstandsbrok te voeren tot maximaal 3 kg
vanaf 14 dagen voor afkalven. Bevat tevens een hoog
gehalte aan mineralen en vitaminen.

RVBR DRYCOW

Speciale droogstandsbrok passend op 100% strorantsoenen.
Vraag uw Van Benthem adviseur om meer informatie.

Veel “snelle” kuilen vragen om een “rustige” maar goed verteerbare
brok. De structuurrijkere kuilen vragen juist om een sneller verteerbare brok. Het brede VB Assortiment melkveevoeders voorziet in een
ruime keuze krachtvoeders, passend bij de verschillende kuilkwaliteiten, rantsoensituaties en wensen van de veehouder.

Voorkom broei Broei veroorzaakt verlies van energie en eiwit
en verlaagt de droge stof opname. Tevens kunnen de toxinen uit
schimmels en gisten erg schadelijk zijn voor de gezondheid.

Blijkt dat toch de juiste keuze uit het ruime assortiment niet gemaakt
kan worden, dan maakt Van Benthem de Maatbrok die past bij uw
speciﬁeke (rantsoen) situatie. Van Benthem is dé specialist in maatvoeders.

Schone voergoot Maak voor elke voerbeurt de voergoot schoon.

Ons streven is een optimale productie te realiseren. Die optimale
productie is niet voor elk bedrijf gelijk. Een bedrijf met een ruwvoeroverschot zal het belangrijk vinden het ruwvoer maximaal te benutten voor het realiseren van een zo hoge mogelijke productie. Bij een
ruwvoertekort is het zaak te streven naar een zo hoog mogelijke
productie met een hoge voer eﬃciëntie.

correctievoeders. Een uitgebalanceerd basisrantsoen zal resulteren in
een persistente productie.

In onze visie is het belangrijk te kijken naar het rendement per koe,
maar daarbij de voerkosten per liter melk niet uit het oog te verliezen. Een eﬃciënte benutting van het aangeboden rantsoen is daarin
zeer belangrijk. Dit geldt voor zowel energie en eiwit als ook voor
mineralen (fosfor). Tevens hechten we veel waarde aan het voorkomen van problemen. Goed voeren betekent ook meer weerstand,
betere vruchtbaarheid en minder klauwproblematiek.
Wij ondersteunen u graag in het maken van de juiste keuzes als het
gaat om voeding of andere beslissingen op uw bedrijf.
Het Van Benthem team

Bij een ruwe voergoot, adviseren we u de voergoot te coaten met een
kunsthars. Gladde voergoten bevorderen de voeropname!

Basisrantsoen Breng het basisrantsoen in balans met eiwit/energie

Water toevoegen Bij droge kuilen water toevoegen aan het
TMR rantsoen resulteert in minder selectie en verminderde kans op
pensverzuring.
Voorkom pensverzuring Voer bij ‘snelle’ kuilen een pensbuﬀer
en extra structuur.

Mineralen Breng in het basisrantsoen ook de mineralen- en
vitaminebehoefte op peil, middels VB Minavit (maat)mineralen.
‘Meer melk uit eigen ruwvoer’!

De juiste krachtvoerkeuze
uit het VB-assortiment of VB-maatvoeders en VB-advies kan er in
bijdragen dit te realiseren. Zorg voor de juiste krachtvoerinstellingen.
Zowel de opbouw, vastvoer en melkvoertabel vragen de juiste
instelling.

VAN BENTHEM DIERVOEDERS VOLLENHOVE B.V.
De Weijert 20, 8325 EM Vollenhove
Tel. 0527 24 33 22 | info@vanbenthemvollenhove.nl | www.vbvoer.nl

WDVE 90

FEB 5

VEM 960

VEM 940

WDVE 105

FEB 5

Economische brok passend naast eiwitrijkere graskuilen.
Deze brok bevat tevens een redelijke hoeveelheid zetmeel
voor extra ondersteuning van de energiebehoefte.
VEM 940

WDVE 100

FEB 10

BZET 30

Economische brok passend op rantsoenen met voldoende
eiwit in het basis rantsoen. Ook deze brok bevat een
gedeelte zetmeel uit granen en maïs.
VEM 950

WDVE 105

FEB 25

BZET 30

RVBR ENERGIESELECT
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Graag adviseren wij u op maat.
Met de Fosfaatwijzer maken wij
u wijzer met fosfaat.
Om de fosfaat aanvoer op uw
bedrijf te beperken zijn de in de
in het assortimentsoverzicht met
aangeduide voeders ook in een
P-arme samenstelling leverbaar.

Een economische 980 VEM brok, passend bij rantsoenen
met voldoende eiwit in het basisrantsoen. Daar waar extra
behoefte is aan een hogere energiedichtheid. Bijvoorbeeld
naast een matige ruwvoerkwaliteit of het streven naar een
hogere produktie.
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VEM 980

WDVE 100

WDVE 110

FEB 25

BZET 40

FEB 20

RVBR C-PLUS

Brok met minimaal 22 % Re past daar waar het basisrantsoen een te laag ruw eiwitgehalte bevat. Tevens in
te zetten als lokbrok boven de melkstal met extra eiwit.
VEM 940

WDVE 120

RVBR KUILPLUS
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Deze brok past bij rantsoenen met een uitgebalanceerd
basisrantsoen. Deze brok bevat tevens een hoger aandeel zetmeel en past daarmee in rantsoenen zonder of
met een laag aandeel snijmaïs.
VEM 960

WDVE 110

FEB 15

BZET 50

RVBR ZOMERBALANSPLUS

Deze kwaliteitsbrok is geschikt naast weiden met
bijvoeding van snijmaïs en kuilgras. Deze brok bevat
een hoger eiwitgehalte voor extra eiwitaanvulling
naast snijmaïs en of eiwitarm gras (als gevolg van
lage N-bemesting of perioden van droogte).
VEM 960

RVBR PULPPLUS

Dit is de ideale brok voor boven de melkstal, bij een
rantsoen met eiwitrijke kuilen. Bevat minimaal 30% pulp
en 30% maisproducten.
VEM 940
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RVBR PROSELECT

BZET 40

VEM 980

WDVE 95

FEB -5

RVBR B-PLUS

Hoogwaardige B brok met minimaal 18% ruw eiwit.
Voor rantsoenen waar eiwit aanvulling noodzakelijk is.
VEM 940

RVBR KUILSELECT

FEB 30

WDVE 110

FEB 2

BZET 60

WDVE 85

FEB -10

RVBR PENSRUSTPLUS
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BZET 40

WDVE 100

FEB 5

RVBR PRORUSTPLUS
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WDVE 115

FEB 10

aa

t w ij z er

VEM 980

WDVE 100

FEB 10
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BZET 50

Een rustig verteerbare brok, die past in rantsoenen tot
50% snijmais met voldoende eiwit in het basisrantsoen.
Het hoge gehalte aan glucogene energie werkt
melkdrijvend en positief op het behoud van conditie.
VEM 980

WDVE 110

FEB 15

BZET 90

WDVE 120

VEM 970

WDVE 95

FEB -10

BZET 70

RVBR FERMENTTOP

Deze melkdrijvende brok past bij trage structuurrijke
ruwvoeders en heeft dan ook een hoog aandeel snel
afbreekbaar zetmeel.
VEM 1000

WDVE 110

FEB 15

RVBR BALANSTOP

BZET 60

FEB 25

BZET 70

BZET 65
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Brok voor meer ‘balans in de pens’, remt de passagesnelheid
en zorgt voor betere benutting van voedingsstoﬀen.
Bevat buﬀers en een toevoeging voor betere benutting van
het voereiwit. Combineert hoog aandeel bestendig zetmeel
met veel goed verteerbare ruwe celstof. Past naast ‘snelle’
graskuilrantsoenen met hogere eiwitgehalten.
VEM 970

Een eiwitrijke en zetmeelrijke rustig verteerbare brok,
met een hoog aandeel glucogene nutriënten hetgeen het
melkeiwitgehalte ondersteunt.
VEM 980

RVBR WEIDETOP

Een eiwitarme brok met een hoog maïsaandeel. Door de
rustige fermentatie uitstekend geschikt bij ‘snel’ gras.
Tevens bevat deze brok een combinatie van buﬀers en
verhoogt deze brok de eiwitbenutting.

t w ij z er

RVBR MELKTOP

t w ij z er

Ook deze brok geeft ‘rust in de pens’, remt de passagesnelheid en zorgt voor betere benutting van de voedingsstoﬀen. De brok bevat een hoger eiwit gehalte. Past in
rantsoenen met een gedeelte snijmais.
VEM 960

sf

BZET 90

Is een brok passend bij de grovere structuurrijkere graskuilen met 16-17% Ruw eiwit. Bevat 30% mais en granen.

RVBR UNIEKTOP

t w ij z er

Deze brok geeft ‘rust in de pens’, combineert een hoog
aandeel bestendig zetmeel met veel goed verteerbare
ruwe celstof. Past naast ‘snelle’ graskuilrantsoenen met
hogere eiwitgehalten.
VEM 960

RVBR ZETMEELTOP
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RVBR B-SELECT

Scherp geprijsde B brok, past naast kuilen waar enige
eiwitaanvulling noodzakelijk is.

WDVE 115

RVBR PROTATOP

Deze brok past naast eiwitrijke makkelijk verteerbare
graskuilen. Bevat een zeer hoog gehalte aan zetmeel en
bestendig zetmeel en bevat daarmee veel glucogene
energie. Melk en eiwit drijvend.
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VEM 940

Een brok met 19% ruw eiwit voor die situaties waar
de eiwit voorziening in het basisrantsoen krap is en of
passend bij 30 tot 50% snijmais. Tevens past deze brok
bij structuur en ruwe celstof rijkere kuilen.

VB F
o

FEB -10

RVBR MAISPLUS
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WDVE 90

Hoogwaardige A brok met minimaal 15% ruw eiwit.
Past naast eiwitrijkere kuilen.
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VEM 940

RVBR A-PLUS

VB F
o

RVBR A-SELECT

Scherp geprijsde A brok met laag ruw eiwitgehalte,
past naast eiwit rijke kuilen.
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WDVE 100

FEB 0

BZET 75

RVBR PROBALANSTOP

Ook deze brok geeft ‘balans in de pens’, bevat buﬀers en
een toevoeging voor een betere benutting van het voereiwit.
Past in ‘snelle’ rantsoenen met een gedeelte snijmais.
VEM 970

WDVE 110

FEB 10

BZET 65

RVBR GRASPLUS

Een kwaliteitsbrok voor rantsoenen met beperkt weiden
en ‘s nachts kuilgras. Deze brok is geschikt voor het
voeren in zowel de melkstal als in de krachtvoerbox.
VEM 960

WDVE 95

FEB 10

BZET 60

RVBR MELKTOTAAL PLUS

Deze brok is speciﬁek voor de ruwvoer arme rantsoenen.
Past goed naast 5 tot 6 kg structuurrijk ruwvoer. Dankzij de
uitgebalanceerde samenstelling met een hoog gehalte aan
‘structuurhoudende’ grondstoﬀen kan deze brok onbeperkt
gevoerd worden. Deze brok voorziet tevens in de volledige
mineralenbehoefte van de koe.
VEM 940

WDVE 95

FEB 15

BZET 40

RVBR MELKTOTAAL TOP

Deze brok is speciﬁek voor de ruwvoer-arme rantsoenen.
Past goed naast 5 tot 6 kg droge stof uit structuurrijk ruwvoer. Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling met een
hoog gehalte aan “structuurhoudende” grondstoﬀen kan
deze onbeperkt gevoerd worden. Deze brok bevat buﬀers
en gist en voorziet in de volledige mineralenbehoefte.
VEM 940

WDVE 95

FEB 20

BZET 40

