SPEERSTRA FEED INGREDIENTS BV IS EEN INTERNATIONALE
HANDELSONDERNEMING EN IMPORTEUR VAN HOOGWAARDIGE
ADDITIEVEN EN INGREDIËNTEN VOOR DE DIERVOEDERSECTOR.
Wij leveren graag een actieve bijdrage aan gezond vee en een beter rendement voor veehouders. Dit
doen wij door innovatieve productconcepten te ontwikkelen samen met onze afnemers, leveranciers
en onderzoeksinstituten. Onze producten zijn bewezen door onafhankelijk, wetenschappelijk
onderzoek en daar zijn we trots op.

HET IDEE ACHTER PRECISIE VOEDING
Door voeding zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de speciﬁeke behoeften
van diverse diersoorten ontstaan veel minder snel gezondheidsproblemen.
Ook de voerbenutting verbetert, waardoor de productie van melk, vlees en
eieren wordt geoptimaliseerd. Dit leidt tot:
• Meer rendement
• Minder ziekteproblemen

• Beter dierenwelzijn
• Lagere milieubelasting

HEALTHY ANIMALS – HIGH PROFITS

www.speerstra.com
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SPEERSTRA SPECIALS
• Speerstra DCAD Mix,
gecoate calcium chloride,
verlaagt de KAB in het
droogstandsrantsoen.
• Glycopulp,
diverse types energie (MPG,
Glycerol) op drager, zowel
organisch (cichoreipulp) als
anorganisch (silica).
• Topmelk ProtiSpar,
mengsel van etherische oliën,
voor een lager eiwitgebruik bij
rundvee.
• Topmelk varianten,
mengsels voor direct gebruik
op veehouderijbedrijven,
maatwerk mogelijk.

HANDELSPRODUCTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardappeleiwit
Aardappelzetmeel
Biergist
Calciumzeep
Erwteneiwit
Dextrose
Diervoedergist
Gehydrogeneerd Bypassfat (PFAD)
Glycerol/Glycerine
Monopropyleenglycol
Soja-eiwit concentraat
Weipoeder

SPEERSTRA IS EXCLUSIEF IMPORTEUR VAN:
DIAMOND V MILLS, USA

BORREGAARD, NOORWEGEN

• Diamond V XP LS, XPC LS en XPC-ULTRA LS,
gefermenteerde gist
• NutriTek,
gefermenteerde gist met aanvullende
antioxidanten en polyfenolen voor melkvee
• Dia-V SC,
gefermenteerde gist (oplosbaar) voor
kalvermelk
• Dia-V Nursery,
gefermenteerde melkzuurbacteriën voor
biggen
• TruEquine,
gefermenteerde gist voor paarden

• Lignobond,
calcium, kalium en/of magnesium lignosulfonaat
bindmiddel (ook vloeibaar)
• PellTech,
pershulpmiddel op basis van lignosulfonaat voor
hogere productie en slijtvastere pellet
• SoftAcid,
vloeibaar mengsel van organische zuren en
lignosulfonaat (minder corrosief )

BALCHEM CORPORATION, USA
• KeyShure,
organisch gebonden sporenelementen
• ReaShure-XC,
pensbestendige choline-chloride
• NiaShure,
pensbestendige niacine
• NitroShure,
langzaam vrijkomend ureum
• AminoShure-L,
pensbestendige lysine
• Aminoshure-XM,
pensbestendige methionine

APC, USA
• Plasma (AP 820/AP 920, diverse soorten),
hoogwaardig eiwit, passieve immuniteit
• Hemoglobinepoeder (AP 301, diverse soorten),
poeder en granulaat
• Peptein,
gehydroliseerd eiwit (hemoglobine)
• Pepteiva,
gehydroliseerd eiwit (plasma)
• Cravings,
smaakverbeteraar voor petfood

NUTRIPROF, BELGIË
• Math’s Mineralenemmers,
diverse standaardsamenstellingen of private label

BERG+SCHMIDT, DUITSLAND
• BergaFat,
diverse soorten gefractioneerd
pensbestendig vet
• BergaPur,
ontoliede lecithinepoeder
• BergaFit,
lecithine op silica drager
• BergaThin,
lecithine olie
• CLA,
geconjugeerd linolzuur
• LipoVital,
vetzuren en combinaties van vetzuren

SOCODE, BELGIË
• Prebiofeed 95,
inulinepoeder, met 85% inuline
• Fibrofos 60,
gedroogde gemalen cichoreiwortelen, met 65% inuline
• Cichoreipulp,
speciaal gedroogde cichoreipulp, met 7% inuline

PHYTOMAXX, DUITSLAND
• PhytoMaxx,
mengsel van etherische oliën, extracten en plantendelen
geselecteerd per diersoort
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SPEERSTRA

ONZE AFZETMARKT

Bezoekadres

Postadres

Wij zijn wereldwijd actief in de diervoedersector.

Straatweg 11

Postbus 160

Wij leveren voornamelijk producten aan:

8534 WB Eesterga

8530 AD Lemmer

Nederland

Nederland

• Mengvoerfabrikanten
• Premixfabrikanten

0514 56 90 01

speerstra.com

• Fouragehandel
• Eindgebruikers (veehouders)

mail@speerstra.com

