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In het DNA van ForFarmers zit de drive om continu te verbeteren en zo de uitdagingen binnen de 

markt op een proactieve en succesvolle manier aan te pakken.

ForFarmers staat voor een gezonde toekomst van de agrarische sector en dat op de meest duurzame, 

kwaliteitsvolle en kostenefficiënte manier. Voor en samen met de boeren.

Uit die constante aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, teamwork en kostenefficiëntie volgt ook de 

beslissing om onze productie-eenheid in Izegem uit te breiden en aan te passen aan de huidige en 

toekomstige noden. Door die uitbreiding van de opslagcapaciteit in combinatie met de optimalisatie 

van het machinepark wordt de productie van rundvee- en varkensvoeders op 1 site gerealiseerd.

Onze grote sterkte zit in het ontwikkelen en produceren van meng- en aanvullende voeders als een 

onderdeel van Total Feed oplossingen. Met als gegarandeerd resultaat: een beter rendement en een 

gezonde veestapel.

Goedkoper produceren en kostenefficiënt werken komt zeker onze klanten, de boeren ten goede. 

Want stappen zetten, dat doen we gewoon samen!

Daarom ontwikkelt ForFarmers deze toekomstgerichte totaaloplossing voor jouw melkvee. Met 

steeds de focus op topaanvoerder zijn in vet en eiwit. En om een antwoord te geven op jouw specifieke 

behoefte(s) als melkveehouder.

Melkvee-assortiment



Productievoeders 
Ontdek de drie reeksen productievoeders: PrimaLac, TopLac en PowerLac. Hieruit kies je de 
ideale aanvulling voor het basisrantsoen en worden de koeien steeds op norm gevoederd volgens 
de behoeften. PrimaLac - TopLac -PowerLac: van een scherpe prijs naar maximale dierprestaties. 
Elke reeks heeft zijn eigen specifieke kenmerken waarmee we, samen, een sterke basis leggen voor 
efficiënt melken met gezonde koeien.

PrimaLac
	Primavoeders 
 tegen een scherpe 
 prijs

PowerLac
	Powervoeders met 
 een hoge energie- 
 en eiwit 
 concentratie

	Met extra 
 toevoegingen 
 voor maximale   
 dierprestatie en 
 diergezondheid

TopLac
	Topvoeders voor 
 optimale, efficiënte 
 melkproductie en 
 maximale voerwinst

	De TopLac lijn bevat een  
 passende oplossing voor  
 vrijwel elk rantsoen.

MEEST GEKOZEN

Correctievoeders
Om het basisrantsoen goed te laten aansluiten op de behoeftes van het melkvee zal de hoeveelheid 
eiwit in het ruwvoer aangevuld worden met correctievoeders. Ons brede assortiment biedt hiervoor 
altijd een passende oplossing. De goed uitgebalanceerde correctievoeders slagen er steeds in om 
het basisrantsoen evenwichtig te maken. Dat werkt niet alleen makkelijk, maar is bovendien vaak 
goedkoper dan het voeren van een los grondstoffen mengsel.

MelPro ProtiMixSupplement
MEEST GEKOZEN

	Smakelijke korrel om in  
 een robot of krachtvoer 
 automaat te voeren.

	Bevat mineralen.

	Smakelijke korrel            
 om in een robot of   
 krachtvoerautomaat te  
 voeren.

	Bevat geen mineralen

	De perfecte eiwitmix 
 met mineralen om elk  
 basisrantsoen te 
 corrigeren.



Specialiteiten

Transitievoeders: voor afkalfgemak en gezonde start van koe en kalf

Tijdens de droogstand wordt de basis gelegd voor makkelijk afkalven en een probleemloze start van 
de volgende lactatie. Door de extra toevoegingen bij de TransLac voeders wordt die nieuwe lactatie 
optimaal voorbereid. Bijvoorbeeld de Pens Stimulator+: dit is een voercomponent om de pens- en 
darmgezondheid te stimuleren en zo bij te dragen aan een hoge piekproductie met gezonde koeien.

Krachtvoer voor droogstaande koeien TransLac 
brok Unique

TransLac 
brok Top

TransLac 
brok 

Ca-binder

Droogstand 
Compleet

Adviesdosering (kg / koe / dag) 2 - 3 2 - 4 2 - 3 6 - 7

Voerstation x x x

TMR Close up groep x x

Gebruiksgemak ++++ + +++ ++++

Smaak / ds-opname +++ + +++ +++

Preventie melkziekte ++ +++ +++ ++

Preventie zucht + +++ + +

Sturing biestproductie / -kwaliteit + +++ + +

Voorbereiding lactatie  
(pens, darm en lever)

++++ +++ +++ +++

Fresh Cow Voeders: voor gezonde en vruchtbare koeien met een hoge 
(levens)productie 

Fresh Cow voeders zijn speciaal ontwikkeld om de pas afgekalfde koe optimaal te ondersteunen. 
Betere en gezondere opstart van de koeien danzij de extra glucogene energie. Daarnaast bevatten 
de Fresh Cow voeders ook extra vitaminen, mineralen, sporenelementen en propyleenglycol.

Krachtvoer voor verse koeien Fresh Cow Boost
Fresh Cow 

Vital

Adviesdosering (kg / koe / dag) 2 - 4 2 - 4

Verbeteren energiebalans + +++

Verhogen melkproductie +++ +



Onze STER-producten worden in grote hoeveelheden geproduceerd en zijn daardoor steeds op voorraad. 

Zo gebeurt de productie veel efficiënter en is er minder energie nodig. Duurzamer dus en vooral voor 

jou, onze klant, betekent dit gegarandeerd een scherpe prijs. We houden rekening met de marktsituatie 

en de actuele ruwvoerkwaliteit. Afhankelijk van de situatie kiezen we welke producten we op voorraad 

produceren en dus welke onze STER-producten zijn.
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Vragen?
Neem contact op met jouw specialist, dealer of met onze Klantenservice.

Klantenservice ForFarmers België
info@forfarmers.be • T +32 (0)51 33 57 60

Dé voedingsaanpak melkvee

 Probleemloos melken 
 met gezonde koeien

 Optimale benutting 
 eigen voer

 Het hoogste voersaldo
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