
Voor fokkalveren 

DENKAMILK



Voor de opfok van jonge herkauwers heeft Denkavit een assortiment 
kalvermelken ontwikkeld onder de merknaam Denkamilk. Denkamilk 
producten kenmerken zich door een hoge kwaliteit, uitstekende 
oplosbaarheid, goede groeiresultaten en het positieve effect op de 
gezondheid van de kalveren. 

Om de natuurlijke gezondheid van uw kalf te ondersteunen en een optimale 

groei te realiseren, bevatten Denkamilk kalvermelkproducten een unieke 

combinatie van zuren, prebiotica, probiotica en etherische oliën, waaronder 

oregano. 

Naast de Denkamilk producten, heeft Denkavit, Denkacare producten in haar 

assortiment die de vitaliteit en de weerstand van de kalveren verhogen. Ook 

het herstel tijdens of na gezondheidsproblemen worden met deze Denkacare 

producten bevorderd.

TOP KWALITEIT 

PRODUCTEN VOOR 

FOKKALVEREN

ROYAL 50 ROYAL 50 LP ROYAL 30+ ROYAL 30 ROYAL PERFECT* EXCELLENT TOPSTART TOP S

Hoogwaardig zuiveleiwit, 
waarvan MMP

ja,
50%

ja,
50%

ja, 
> 30%

ja,
30%

ja,
> 18%

ja ja ja ja

Ruw eiwit 23 21 22 22 22 23 23 19,5 22

Ruw vet 18 18 18 18 17 20 19 16,5 19

Ruwe celstof 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0,2

Groei +++++ +++++ +++++ ++++ ++++ ++++++ +++++ +++ ++++

Veiligheid ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++ ++++ +++++ +++

Aangezuurd + + + + + ++ ++ ++ +

Ruw- en krachtvoeropname ++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ +++++ ++++

Smaak ++++++ ++++++ ++++ +++++ +++ +++++ ++++ ++++ +++

* Perfect is speciaal ontwikkeld voor intensief beperkte en onbeperkte voerschema’s.
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“Met Denkamilk producten legt u 
de basis voor een gezonde en goed 

presterende veestapel!”
W W W.BOONEBV.BE

VITALFORT
Bevat 
elektrolyten 
voor een goede 
vochtbalans

VITALLIN
Bevat lijnzaad 
voor optimale 
darmfunctie

VITALADD
Bevat citroenzuur 
en vult de (koe)
melk aan

VITALAIR
Ondersteunt 
luchtwegen om 
vrijer te ademen

PERFECT
Unieke combinatie 
van groei en 
veiligheid

TOPSTART
Hoge veiligheid en 
overal toepasbaar

TOP S
Betaalbare 
groei en hoge 
krachtvoer opname

VITALCURE
Bevat vitaminen 
en mineralen 
en bevordert de 
vitaliteit

EXCELLENT
Voor absolute 
topprestaties

ROYAL 50
Luxe kalvermelk 
en uitstekende 
groei

ROYAL 50 LP
Luxe kalvermelk, 
uitstekende groei
en veilig (LP)

ROYAL 30
Extra smakelijk en 
zeer goede groei

ROYAL 30+
Speciaal 
ontwikkeld voor 
de opfok van 
vleesveerassen

ROYAL
Economische 
kalver melk en 
uitstekende 
jeugdgroei

DOSTO® CAPS
Bevat natuurlijke 
oregano-olie
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Boone BV
Steenweg 110

1745 Opwijk

België

T  +32 52 35 74 84

M +32 475 58 43 53

info@boonebv.be

GROEIEN DOE JE SAMEN ... MET DENKAVIT

Groeien doe je samen is de filosofie van Denkavit. 
Nutritionisten, voedingsonderzoekers en veehouders 
over de hele wereld staan dagelijks voor de taak om een 
gezonde groei van dieren te waarborgen. Dat hoeven ze 
niet alleen te doen. Wij ondersteunen hen met de kennis 
en producten die nodig zijn om dat doel te realiseren. 
Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Daarom 
speuren wij continu naar nieuwe producten, concepten en 
toepassingen van grondstoffen en additieven. 
Kennis… waarmee ook u verder groeit.


