
Uw kalveren laten renderen op lange termijn door te investeren in de 

opfokfase. Het zijn de eerste 8 maanden van uw kalf die bepalen hoe uw 

koe op lange termijn gaat presteren. Bouw de weerstand van uw dier op 

via Verveka Immuno Start. Zo bekomt u een maximale groei en verkrijgt 

u goed presterende vaarzen gedurende heel hun levensfase.  

Een bouwsteen voor de toekomst van uw veestapel is het bekomen en behouden 

van een goede weerstand reeds vanaf de geboorte. Een terugval van de weer-

stand kan resulteren in groeistilstanden en dit kan nefaste effecten hebben op de 

latere melkproductie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een maximale 

groei in de eerste levensweken de metabolische inprenting bepaalt en zo ook de 

ontwikkeling van het uierweefsel. Daarom is het belangrijk reeds vanaf de geboor-

te te investeren in uw kalf, zodat het zich kan terugbetalen in haar latere presta-

ties.  

Uit onderzoek blijkt dat het voeren van het gamma Verveka Immuno Start tot aan 

het spenen resulteert in een extra groei van 3,5 kg ten opzichte van de controle-

groep (fig.1). Deze significante groei werd behaald gezien het voer rijk is aan im-

munoglobinen en gistmetabolieten, welke de weerstand van uw dieren verhogen.  

Onze proefstal toont aan dat een krachtige weerstand zorgt voor een significante 

daling in het aantal medicijnenbehandelingen (fig.2). Niet alleen is dit een positie-

ve noot op financieel vlak voor u. Ook heeft onderzoek aangetoond dat minder 

antibioticagebruik zich op termijn vertaalt in een hogere melkproductie.  

Het zijn de immunoglobinen en gistmetabolieten die de weerstand van uw dier 

versterken en voor resultaten op lange termijn zorgen. Om voor een goede en 

snelle opname van de immunoglobinen te zorgen heeft Verveka een specifiek pro-

ductgamma samengesteld. Het gamma bestaat uit 4 startpoeders die ieder rijk 

zijn aan hoogwaardige zuivelgrondstoffen. Het is ten sterkste aan te raden vanaf 

de geboorte tot aan het spenen de weerstand van uw dier te versterken.   
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VERVEKA  
Immuno  

Prestart 60 

Immuno  

Start 60 

Immuno  

Start 50 

Immuno  

Start 

Eiwit 26 % 26 % 26 % 26 % 

Vet 18 % 18 % 18 % 18 % 

As 6,5 % 6,5 % 6,5 % 7,0 % 

Ruwe celstof 0 0 0 0,1 

Calcium 1,1 % 1,1 % 1 % 1 % 

Fosfor 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 

Natrium 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 

 

Vitamine A 25.000 IE/KG 25.000 IE/KG 25.000 IE/KG 25.000 IE/KG 

Vitamine D3 5.000 IE/KG 5.000 IE/KG 5.000 IE/KG 5.000 IE/KG 

Vitamine E  300 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg 

Vitamine C 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 

Selenium 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 

Org. selenium 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 

Bioplus YC  1,28*10
9
 CFU/kg 1,28*10

9
CFU/kg 1,28*10

9
 CFU/kg 1,28*10

9
CFU/kg 

E.Faecium 2*10
9
 CFU/kg 2*10

9
 CFU/kg 2*10

9
  CFU/kg 2*10

9
 CFU/kg 
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