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Nieuwsbrief landbouw oktober 2018 

1. Totaalconcept Alpuro: Wij “ontzorgen” uw bedrijf 
 

Waar staan we voor? 
 

Alpuro Breeding en Luc Pauwels nv staan garant voor kennis,  kwaliteit, begeleiding en service. 
 

Het totaalconcept van Alpuro Breeding voorziet de veehouder in vrijwel alles wat hij/zij nodig heeft 
voor een geslaagde kalveropfok. Praktisch en doeltreffend.  Niet alleen kwalitatief hoogwaardige 
producten maar ook deskundig advies en begeleiding.   
 

 Wat bieden wij? 
 Bezoek op regelmatige basis        Rookproeven bij ventilatieproblemen 

 Meten van groei         Advies op gebied van voeding, ziekte, huisvesting en ventilatie 

 Actieplan bij ziekte          Kalibreren en instellen van uw kalverdrinkautomaat 

 Stalontwerp voor jongveestal      

 
Kalvermelk 
Het begint met een goede kalvermelk. Kwaliteit staat  garant. Alle kalvermelken voldoen aan strenge 
kwaliteitseisen en worden uitvoerig getest en gecontroleerd. Er zijn diverse soorten afgestemd op de 
behoeften van zowel de veehouder als het kalf. In overleg wordt de kalvermelk gekozen die past 
binnen de bedrijfsvoering en het doel van de kalveropfok.  
 

Krachtvoeders 
Vervolgens is het belangrijk om de pens ontwikkeling op gang te brengen. Het assortiment bevat 
diverse krachtvoeders die hier in voorzien. Zo is er o.a. een smakelijke muesli, een totale ruw- en 
krachtvoervervanger voor kalveren t.e.m. 3 maanden en een vervolgbrok voor kalveren t.e.m. 6 
maanden.  
 

Probleemoplossende producten 
Soms hebben kalveren een duwtje in de rug nodig. Net dat beetje energie dat ze tekort komen door 
ziekte of een minder goede start. Hiervoor hebben we de probleemoplossende producten. Ze 
voorzien de dieren van vitaminen en mineralen om eventuele tekorten aan te vullen.  
 

Kennis 
De ontwikkelingen staan niet stil. Er wordt door Alpuro Breeding veel onderzoek gedaan naar de 
optimalisatie van kalveropfok. Deze informatie wordt op regelmatige tijdstippen uitgewisseld. Onze 
kalverspecialisten staan u daarom graag bij met al hun praktische kennis en natuurlijk de uitgebreide 

service.  
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Luc Pauwels nv heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en 
wet- en regelgeving. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van een typfout of handelingen en/of beslissingen gebaseerd 
op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Luc Pauwels nv geen enkele aansprakelijkheid. 
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