
UNIEKE COMBINATIE 
VAN GROEI EN 
VEILIGHEID

DENKAMILK

Perfect

DENKAMILK

Voor een optimale start van 
uw kalveren wilt u het beste. 
Denkamilk kalvermelken zijn van 
hoge gecontroleerde en constante 
kwaliteit. Dankzij de hoogwaardige 
grondstoffen, sluiten onze producten 
nauw aan bij de behoefte van een kalf. 
In het topsegment kalvermelken 
hebben wij een nieuwe melk in het 
assortiment, de Denkamilk Perfect! •  Uitgebreid veiligheidspakket met  o.a. 

oregano, citroenzuur en kokosolie
•  Hoge jeugdgroei
•  Super smakelijk
•  Goede krachtvoeropname
•  Snel oplosbaar
•  Hoog arbeidsgemak

Voordelen Denkamilk Perfect:



LEEFTIJD
VOERSCHEMA INTENSIEF
CONCENTRATIE 175 G / L

Gemiddelde daggroei 0-12 weken
Spenen op 9 weken

1.095 g / dag

Gemiddelde daggroei 0-6 weken 810 g/dag 

Krachtvoeropname op 6 weken 1,2 kg / kalf / dag

Krachtvoeropname op 9 weken 
(moment van spenen)

3,1 kg / kalf / dag

TABEL 1: HOGE DAGGROEI EN KRACHTVOEROPNAME*

GRAFIEK 1: HOGE JEUGDGROEI*
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HOGE PRESTATIES
De Perfect bestaat uit volledig 

zuivel eiwit met uitzonderlijk hoge 

prestaties. Door een hoog eiwit- 

(23%) en vetgehalte (20%), kan 

een hoge jeugdgroei gerealiseerd 

worden (zie grafiek 1). Uniek is dat 

deze hoogwaardige samenstelling 

de krachtvoeropname niet in de 

weg staat (zie tabel 1). Daarnaast 

is de Perfect super smakelijk,  

gemakkelijk in gebruik en lost het 

snel op, ook in kouder water.

HOGE VEILIGHEID
Een uitgebreid veiligheidspakket, 

met natuurlijke oregano, 

citroenzuur en extra kokosolie, 

biedt extra ondersteuning aan de 

vertering en de gezondheid van 

het kalf. Daarnaast is de Perfect 

uitgerust met extra vitamines, 

mineralen en spoorelementen. 

WWW.DENKAVIT.COM

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN 

GROEI EN VEILIGHEID!

DENKAMILK PERFECT MEER DAN1.000 GRAM GROEI PER DAG*!

INTENSIEF / ONBEPERKT VOEREN
Vanwege de uitstekende verteerbaarheid is de Perfect 

uitermate geschikt om te gebruiken bij intensieve beperkte 

voerschema’s en onbeperkt voeren. De Perfect is daarnaast 

geschikt voor alle voersystemen.

“Neem contact op met een 
specialist voor een passend 
voerschema op uw bedrijf.”

* Onderzoek op ons onderzoekscentrum DenkaFarm Innovation Centre.


