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De minigroep als oplossing 
Men ziet steeds meer bedrijven die twee kalveren in één hok onderbrengen. Wat vaak uit nood 

geboren was bij de geboorte van een tweeling of een tekort aan kalverhokken, is nu voor veel 

bedrijven een gebruikelijke manier van jonge kalveren huisvesten. Want het overdragen van ziektes 

wordt hier tot een minimum beperkt.   

En niet alleen dierenbeschermers bekijken het individueel houden van kuddedieren in toenemende 

mate kritisch. Ook volgens de biologische normen is het verplicht tot het houden van kalveren in 

groepen. De TwinHutch en de FlexiFence voor de enige oplossing voor minigroepen tot maximaal drie 

kalveren op 5,8 m2. Traditionele hokken beschikken over een maximaal oppervlak van 3 - 4 m2. In 

Duitsland (EU) moet een groepshok voor kalveren minimaal over 4,5 m2 plaats beschikken en per kalf 

een oppervlak van min. 1,5 m2 aanbieden. De TwinHutch biedt, in combinatie met de gemodificeerd 

FlexyFence uitloop, een totaal oppervlak van 5,8 m2. Genoeg plek voor 

minigroepen van twee tot drie kalveren. Voor meer informatie en prijs 

neem contact op. 

Melktaxi: 
Veel van de sterke punten van de melktaxi liggen in het verborgene: Een 

ieder die de melktaxi voor het eerst ziet, staat er versteld van hoe deze 

de melkpoeder in luttele seconden zonder klonten oproert of volle melk 

zachtjes opwarmt, zonder aanbranden.  

Smartmix: Tijdens het bereiden van de melk konden er tot op heden 

veel fouten worden gemaakt. Dat is voorbij, want de nieuwe melktaxi 

leidt u stap voor stap naar de perfecte mix. 

Mengcalculator kunstmelk Vanaf nu legt u alleen nog eenmalig de gewenste 

kunstmelkconcentratie (percentage droge stofgehalte) en uw schepformaat vast. Dan vult u de 

melktaxi tot de gewenste hoeveelheid water of melk. Smart-Mix voegt de benodigde hoeveelheid 
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kunstmelk zelfstandig toe en noemt u het aantal benodigde scheppen kunstmelk. Er wordt zelfs 

rekening gehouden met de oplosbaarheid van de kunstmelk, want bijvoorbeeld 20 kg kunstmelk 

opgelost in 100 l water levert minder dan 120 liter  (114 l). Deze 

fout wordt door de melktaxi 4.0 zelfstandig gecorrigeerd. De 

melktaxi herkend zelfstandig hoeveel melk of water er al in de 

tank werd gedaan en geeft permanent de actuele inhoud op het 

display aan. 

Herwaardering volle melk met kunstmelk 
 
En wanneer volle melk met kunstmelk moet worden gemengd? 
Wanneer uw volle melk een droge stofgehalte van 11,3% heeft, 
en u echter een totaal mengsel met 13,5% droge stof wenst? Dan herkent SmartMIX hoeveel volle 
melk gevuld werd en bepaalt hoeveel water en kunstmelk erbij moeten worden gegeven, om de 
benodigde hoeveelheid melk in de gewenste concentratie droge stof te krijgen. 

Volle melk en kunstmelk combineren 

Vier liter volle melk per dag, aangevuld met een halve kg kunstmelkpoeder tot de 30e dag, 
resulteert in dezelfde groei per dag als hogere hoeveelheden (maar enkel) koemelk per dag. 

Op stal houden als alternatief voor de iglo? 

Ook wanneer het houden in het buitenklimaat optimaal 
geschikt is voor de eisen van het kalf, biedt een beschermde 
stal ook voordelen voor uw kalver opfok. Met name sinds ook 
daar door moderne ventilatie- en windbeschermingssystemen 
een acceptabel klimaat voor de kalveren mogelijk is. 
In de praktijk heeft het pen-systeem uit de VS zich voor deze 
gevallen bewezen. Dit is gebaseerd op een eenvoudig 
modulair opgebouwd systeem met individuele boxen (de 
zogenaamde pens). Afhankelijk van de plattegrond van de 
stal en de werkprocessen kunnen de pen-boxen verschillend 

worden samengesteld. Daarbij staan de wanden los op de vloer en kunnen ze voor het reinigen 

eenvoudig en snel worden verwijderd.   
De kalveren groeien zolang in de box op, als het afzonderlijk houden nodig is. Later kunnen de pen-
elementen worden verwijderd, zodat de kalveren op dezelfde locatie in overzichtelijke groepen kunnen 
worden gehouden. 
 
KALVER SPEEDY FEEDER BLAUW 2,5 L   €   24,95  Supervoordelig! 

* De fles voor een complete melkvoeding aan pasgeboren kalveren. 
* Unieke ergonomische handgreep. 
* Groteflesopening vergemakkelijkt het vullen en reinigen. 

* Grote schroefdop. 
* Revolutionaire Speen met 2-toevoeropeningen. 

* De melk spuit in een V-vorm in de bek van het kalf dit is ter stimulering van de 
smaakpupillen. 
* Door de grote bodem staat de Speedy Feeder stabiel rechtop. 
* Speedy Feeder is gemaakt van supersterk kunststof.   

 

 

  KALVER SPEEDY DRENCHER ROOD 2,5 L    €   26,75 

  Complete Speedy Drencher met 48 cm sondeslang. 

 

  Ideale lengte om kalveren melk mee in te geven! 

 

 
  KALVER DRENCHER / FEEDER SONDE LOS  €  20,50 
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Patura kalverdrinkbak 5-plaatsen  
Belangrijk is bij de PATURA kalverbar de speciale speen. Hij laat niet meer 

vocht door dan een uier normaal doet. De kalveren zuigen daardoor 

intenser dan bij gebruikelijke drinkbaktechniek. Dat stimuleert de 

speekselvloed, verbetert de pH-waarde in de lebmaag en draagt daardoor 

bij een betere spijsvertering bij. Vermijding van diarree en betere 

dagelijkse groei zijn het gevolg. 

HYDRAFEED,Dit product fungeert als een tijdelijke invaller voor melk, kalveren die 

uitdrogingsverschijnselen vertonen wegens diarree, voeding of digestief problemen.  Lactose - de 

natuurlijke suiker in melk- voorziet Hydrafeed in twee keer de energie van glucose melkvervangers. Haar 

unieke CO2 gemengde substantie, maakt dat nul residu in suspensie verlaat. Dit door maximale levering 

van essentiële voedingstoffen en elektrolyten. Hydrafeed is geformuleerd met een aantrekkelijk vanille 

aroma en neutrale PH.  
NU  € 45,--  per doos a 16 zakjes 

Lico-pect stop. Oplosbaar middel voor kalveren, dat de darmwerking bevordert.  

Stopzetten van de melkvoeding is met Licopect Stop niet meer nodig, want met Licopect Stop kunt 

u gewoon door de melk geven. Verpakking 1 kg €  27,50     

 

Milk-bar speen, verpakt per 2 stuks  € 8,35 

 

LAMPENKAP COMPLEET + 5 M SNOER  € 12,25 

Robuuste lampenkap om dieren warm te houden! 

Voldoet aan de IPX4/EP44 norm. 

5 meter draad. Voorzien van 8 luchtgaten voor een nog betere 

luchtcirculatie, waardoor de levensduur van de infraroodlamp langer 

wordt. Let op dat de afstand van de lamp tot de grond minimaal 60 

cm bedraagt.  

 

Wordt geleverd exclusief lamp    LAMP WIT HARD GLAS PHILIPS  

€  6,10    50% meer warmte t.o.v. oude lampen. 

* Brede stralingsbundel. 

 

KALVERDEK CALF COAT  70 OF 80 CM,  NU: €  16,00 

Calf Coat (kalverdekje) 

Te gebruiken bij een temperatuur onder 10 graden Celsius. De Calf 

Coat (kalverdek) ondersteunt het immuunsysteem, helpt problemen te 

voorkomen zoals diarree, stress, verkoudheid, groeistagnatie en 

andere ziekten. De Calf Coat (kalverdekje) beschermt uw kalf tegen 

temperatuurschommelingen.  

Wist u dat ? 

Bij een temperatuur van 5 graden of lager, wordt de energie van de melkvoeding gebruikt voor het 

behouden van de lichaamstemperatuur van het kalf. Dit zal de groei van het kalf belemmeren. Op 

deze manier verdient de Calf Coat zichzelf terug. 

Toepassen: Wanneer de temperatuur lager is als 10 graden Celsius.   

Gebruik:  Vanaf de geboorte tot 3-4 weken, langer indien nodig.  

 
KALVERBROKFLES COMPLEET   €  16,25 

Eenvoudig brokken toedienen!  

* Hygiënische manier om krachtvoer aan kalveren te verstrekken. 

* Vroegtijdige ontwikkeling van de pens bij kalveren. 
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KALVEREMMER SPEEN+SLUITING LOS STANDAARD €  2,75 

Schroefventiel met super-speen. 

Deze speen kan gecombineerd worden met onze kalveremmers. 

  

 

 

GLIJMIDDEL HAC STA- / HANG TUBE  €  3,85 
9% BTW 
Ideaal bij verlossingen en inwendige onderzoeken. 

Kleurloos en nagenoeg reukloos en mild glijmiddel. 

Wordt al jaren naar grote tevredenheid wordt toegepast. 

Getest en aangeraden door dierenartsen! 

Toediening: Bij verlossingen (geboorte) en inwendige (rectale) onderzoeken,  500 ml 

LICOPECT 2,5 KG  € 39,25 
Aanvullend diervoeder (dieetvoeder) ter stabilisatie van de water- en 

elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische 

spijsvertering. Voor kalveren in geval van risico op 

spijsverteringsstoornissen (diarree). Stopt spijsverteringsstoornissen 

snel en voorkomt een terugslag in de groei. Sinds jaren betrouwbaar 

en effectief. Bevat een combinatie van: Dextrose, weipoeder, 

graaneiwitconcentraat, johannesbroodpitmeel, natriumbicarbonaat, 

natriumchloride, kaliumchloride, kokosvet, inuline, zink, mangaan, koper, selenium, vitamine A, 

B1, B6, D3, E en K. Voeder advies 

125 g (maatbeker) per 2 l water (40°C), 2 à 3 maal daags.  

 

Ook bij ons verkrijgbaar: 

Minder antibiotica, Teatscrubber gebruiken!                  

* Betere stimulatie, 10-15% meer melk in de eerste 2 minuten.     

* Meer dan 90% van de bacteriën van de speen verwijdert.                

* Arbeidsverlichting en tijdsbesparing. 

Beter (uit)melken, gezondere spenen.  

 

H-factor Pulsator en klauw 

Grote uitloop 19 of 22mm voor een stabiel 

Melkvacuüm. 

Kom eens langs bij:  

 

AGRO Modern bv, Industrieweg 24 b  

Noordhorn,  tel: 0594 505004 of 0654211621  

Mail:  info@agromodern.nl 

Website:  www.agromodern.nl 

https://www.boerenwinkel.nl/nl/product/1610/17161/rund/kalveremmers/kalveremmer-wit-transparant-2-zijdig-plat

