Nieuwsgierig geworden naar onze adviezen en producten?
Wij gaan graag met u in gesprek!
Binnenkort nemen wij persoonlijk contact met u op om te zien of
wij u van dienst kunnen zijn.
Mocht u nu al met ons een afspraak willen maken.
Dat kan: bel ons op 074 2668830 of mail naar
info@veevoedingsadviesbureau.nl.

Veevoedingsadviesbureau Nijhof biedt:
• Gedegen advisering over uitgebalanceerde voeding
• Op maat samengestelde rantsoenen
• Testen en controles
• Bemiddeling en prijsafspraken met toeleveranciers
• Brede kennis over optimaal welzijn, betere mest,
lagere voerkosten
• Persoonlijke aanpak en individueel advies

Elhorsterweg 4
7625 RX Zenderen
Tel. 074 2668830
Fax 074 2669022
info@veevoedingsadviesbureau.nl
www.veevoedingsadviesbureau.nl

Dit wilt u toch niet…

Als veehouder weet u dat de weerstand en gezondheid van uw

Het heroverwegen van uw voerpatronen en de inzet van vitaminen,

dieren iedere dag onder druk staan. Het Schmallenberg-virus, BVD,

mineralen en sporenelementen betekent geen verhoging van uw kos

Salmonella, terugdringen van antibiotica; het baart iedere veehouder

ten. Sterker nog: bij een goede balans is er juist eerder sprake van een

zorgen. Misschien denkt u dat u uw dieren niet altijd kunt bescher-

besparing!

men. Toch kan dat: met Veevoedingsadviesbureau Nijhof als uw
betrouwbare partner. Voor een gezonde veestapel, lagere

Veevoedingsadviesbureau Nijhof is uw deskundige specialist op het

kosten en meer rendement!

gebied van advisering en optimalisering van rantsoenen. Onze kennis
en ervaring is er volledig op gericht om het welzijn van uw vee te
verbeteren. Uitgangspunt daarbij is het volledig op maat maken van

Voerkosten zijn een belangrijk aspect binnen uw bedrijfsvoering.

mengsels met vitaminen, mineralen en sporenelementen. Dit vormt

Maar door hogere kosten en het streven naar meer efficiency en

de basis voor een verbetering van het welzijn en de weerstand van uw

besparingen wordt onopgemerkt roofbouw gepleegd op de gezondheid

dieren en daarmee een sterke, gezonde veestapel!

van uw dieren. Er is over de gehele linie steeds verder bezuinigd op
vitamines, mineralen en sporenelementen. Ook in krachtvoer. Met als

Dankzij twintig jaar ervaring, weten wij waaraan u als veehouder

gevolg dat uw kostbare vee minder weerstand heeft. U hoeft de vak

behoefte heeft: gezond vee, een goede productie, efficiënte voeder

literatuur er maar op na te lezen en u kent de problemen. Problemen

conversie en rendement.

die voor een groot deel worden veroorzaakt door het dier zelf en niet

Veevoedingsadviesbureau Nijhof helpt u om dat te bereiken.

door uw zorg.

En…in stand te houden!

De kern is dat gezondheid en weerstand in belangrijke mate worden
bepaald door de inname van vitaminen, mineralen en sporenelemen
ten. Of beter: door het gebrek hieraan. Als mens hebben wij de keuze
om met de juiste supplementen onze weerstand op peil te houden.
Maar uw dier heeft die keuze niet. Daarbij speelt een rol dat krachtvoer
steeds schraler is geworden en rantsoenen vaak samen worden
gesteld op basis van verkeerde aannames. De kans is groot dat uw
vee belangrijke stoffen niet óf in verkeerde verhoudingen krijgt.
Het gevolg daarvan is duidelijk: de weerstand neemt af, de veearts
moet vaker worden ingeschakeld en u wordt geconfronteerd met uitval.
Met uiteindelijk minder productie en rendement. En hogere kosten!
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