Biologische
varkensvoeders
Onze biologische varkensvoeders worden geproduceerd in de gespecialiseerde fabriek in
Wichmond. Hier verwerken we unieke grondstoffen tot smakelijk, gezond en resultaatgericht
voer. Denk aan biologische CCM, een zeer smakelijke grondstof die zorgt voor een natuurlijke
weerstand en een betere darmflora. Wij voorzien u graag van een up-to-date advies.
Zeugen
Veel gezonde biggen begint bij
een goede ontwikkeling van
de zeug, zowel in de opfok als
tijdens de eerste cyclus. De basis
hiervoor is een goed opfokvoer.
In het drachtvoer ligt de focus op
verzadiging, de ontwikkeling van de
biggen en de voorbereiding op de
lactatie. Het drachtvoer sluit aan
op het lactovoer. Een goede melk
gift begint met een optimale biest
opname. Een big zonder biest sterft
binnen twee dagen. Een big met
onvoldoende of slechte biest krijgt
een extra dip met spenen.
Speciaal voor zeugen heeft
AgruniekRijnvallei de Maxima-lijn
ontwikkeld met extra aandacht voor
bigvitaliteit en melkproductie.

Biggen
Een big moet leren vreten en leren
verteren. Hierop ligt de nadruk in
onze biologische biggenvoeders.
Het is van groot belang dat biggen
al vroeg voer opnemen. Hierdoor
wordt de overgang bij het spenen
gemakkelijker. Spenen is de meest
cruciale fase in de opfok. De big is

vatbaarder voor ziektes door een
hogere pH in de maag. CCM laat de
pH in de maag dalen en bevordert
rechtstreeks de weerstand.
Om de biggen te leren verteren,
moet het dier gewend raken aan
plantaardige voedingsstoffen
en ondersteund worden in de
spijsvertering. Ontsloten granen zijn
hier perfect voor.
Speciaal voor biggen heeft
AgruniekRijnvallei de Flora-lijn
ontwikkeld met extra aandacht voor
darmgezondheid.

Vleesvarkens
Onze biologische vleesvarkens
voeders r esulteren in gezonde groei
met een solide rendement en liggen
perfect in lijn met de biggenvoeders.
Hierdoor is de overgang minimaal
en wordt het concept ‘leren vreten
& leren v erteren’ maximaal
benut. Dit zorgt voor een optimale
jeugdgroei. Naast de samenstelling
van het voer, is ook de voeropname
cruciaal voor het eindresultaat.
Binnen de beschikbare biologische
grondstoffen is biologische CCM een
zeer smakelijke grondstof wat leidt

tot een goede opname. Zo werken
wij samen met u aan een gezonde
groei, maximale slachtkwaliteit en
een hoger rendement.

dARmfit
dARmfit is een nieuwe manier van
voer produceren. Unieke grond
stoffen worden op een innovatieve
manier bewerkt en verwerkt.
Grondstoffen gaan niet meer als
mengsel door de hamermolen. De
structuur en deeltjesgrootte van de
grondstoffen zijn immers van grote
invloed op de darmgezondheid.
Functioneren de darmen goed,
dan presteren de dieren beter en
hebben ze een goede natuurlijke
weerstand. Met dARmfit gaan
we terug naar de basis. De (vaak
dure) additieven zijn niet of minder
noodzakelijk. De voerkosten dalen,
mede door de betere resultaten.
De nieuwe manier van produceren
wordt in alle voeders toegepast.

Voordelen
> Goede opname door lekkere smaak
> CCM als basis voor hogere darmgezondheid en een betere voederconversie

Assortiment
Biologische varkensvoeders
Artikelcode
Zeugenvoeders

Sterke en gezonde zeugen met als doel veel vlotte en vitale biggen die zich doorontwikkelen tot goede
vleesvarkens.

29400

Bio Zeugen Opfok

Gericht op een gezonde opfok en een productieve zeug.

29405

Bio Zeugen Dracht

De focus ligt op een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit, gericht op goed producerende bedrijven.

29406

Bio Zeugen Dracht Maxima

Voor de hoogproductieve bedrijven met extra aandacht voor bigvitaliteit.

29410

Bio Zeugen Lacto

Lactovoer voor bedrijven met oog voor prijs-kwaliteitverhouding, gericht op goed producerende bedrijven.

29411

Bio Zeugen Lacto Maxima

Dit luxe lactovoeder is ontwikkeld voor een optimale melkproductie. Voor hoogproductieve bedrijven.

Biggenvoeders

Om biggen te ‘leren vreten & leren verteren’. Dit resulteert in een gezonde groei en stimuleert de ontwikkeling
van het maagdarmkanaal.

29415

Bio Prestart Speen

Kan al voor het spenen worden ingezet tot 5 tot 10 dagen na het spenen.

29416

Bio Prestart Speen Flora

Bevat extra antibacteriële bestanddelen, stimuleert de darmwerking en wordt rustig verteerd.

29420

Bio Babybiggen

Dit voer kan aansluitend op het speenvoer gedurende drie weken worden gevoerd. Hier wordt de groei zichtbaar.

29421

Bio Babybiggen Flora

Stuurt de darmflora, werkt positief op de darmfunctie en heeft een rustige passagesnelheid.

Vleesvarkensvoeders

Gericht op een gezonde groei met een solide rendement. Voor een optimale benutting van het concept ‘leren
vreten & leren verteren’ liggen de voeders perfect in lijn met de biggenvoeders.

29425

Bio Start

Vanaf een lichaamsgewicht van ± 20 kg. Met dit voer wordt de jeugdgroei optimaal benut.

29426

Bio Start Flora

Wordt geleidelijk verteerd, stimuleert de darmperistaltiek en beïnvloedt de positieve bacteriën.

29430

Bio Groei

Sluit aan op een verbeterde vertering en de veranderende behoeftes van vleesvarkens.

29435

Bio Vleesvarken

Varkens in de eindfase hebben een wezenlijk andere stofwisseling, dit kostprijsbewuste voer past daarbij.

Prestart Speen

Babybiggen

Start

Prestatie >
Veiligheid >
Gewicht (kg)

1 kg

biologisch
verkoopteam >

Spenen: 8-10 kg

20 kg

25 kg

35 kg
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