Programma
zeugen

Sterke
zeugen,
vitale biggen
Zeugenhouders willen graag vitalere
biggen met minder uitval en zeugen die
hoogproductief zijn en langer meegaan. Om
hier een oplossing voor te bieden heeft AR
een nieuw voerconcept ontwikkeld: Structozeugenvoeders. We hebben de focus gelegd
op vier onderzoeksgebieden: beenwerk,
transitie, vitaliteit en afweer.

STRUCTUUR EN VEZELWERKING
Essentieel voor kracht en vitaliteit zijn de structuur en
de vezelwerking van het voer. Zeugen die voer krijgen
dat grover is gemalen en waaraan extra vezelfractie
is toegevoegd krijgen vitalere en zwaardere biggen.
Om het grover gemalen voer met extra vezelfractie
te produceren heeft AR geïnvesteerd in de zeugenen biggenvoerfabriek in Didam. Met automatische
zeefwisseling en met een frequentie-geregelde
toerentalregeling van de hamermolens kunnen we
voor elke voersoort traploos de gewenste maalfijnheid
instellen.

TRANSITIE/MEERFASE
De periode rondom het werpen is een kritische fase en
vraagt veel van de zeug. Door te sturen met het moment
van overschakelen van drachtvoeders naar lactovoeders
kunt u sturen op de uierdruk en mestconsistentie
bij zeugen. Prelacto kan het geboorteproces en de
biestproductie extra ondersteunen. Voor maximale
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prestaties en melkproductie kunnen de meerfase
lactovoeders ingezet worden. Het eerste fasevoeder
staat voor een soepele start en het tweede fasevoeder
voor een maximale melkproductie.

VOEREN NAAR BEHOEFTE
Het wegen van de zeugen en het bepalen van de
spekdikte voor en na het werpen geeft veel nuttige
informatie. Het is belangrijk dat zeugen niet te veel
gewicht verliezen in de kraamstal. Zeker jonge zeugen
zullen bij de volgende worp een lagere productiviteit
hebben als ze meer dan 10% afvallen.
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Figuur: Type zeug op basis van gewichts- en spekdikteverlies.

De mate van gewichts- en spekdikteverlies zijn
bepalend voor de keuze van uw zeugenvoerpakket.

Type zeug
A

B

VOORDELEN VAN
ZUIVER STRUCTOVOER
BEENWERK
Sterkere botten en klauwen
Duurzame zeug
Minder uitval
TRANSITIE
Verbetering mestconsistentie
Weinig doodgeboren biggen
Vlot afbigproces
VITALITEIT
Vlotte biestopname
Laag uitvalpercentage
Hoger speengewicht
AFWEER
Gezondere zeugen
Minder uitval zeugen
Duurzame zeug

!

• Gewicht goed. Rugspek moet worden hersteld.
• Laag lysine: EW-ratio.
• Gewicht en rugspek goed.
• Standaard lysine: EW-ratio. Standaard
voerschema.

C

• Gewicht en rugspek moeten worden hersteld.
• Hoog lysine: EW-ratio. Hoger voerschema.

D

• Rugspek goed. Gewicht moet worden hersteld.
• Heel hoog lysine: EW-ratio.

Zuiver Voer
Het beste voer is Zuiver Voer.

VOORDEEL VOOR DE ZEUGENHOUDER

Zuivere grondstoffen

Door de juiste investeringen en onderzoeken te doen,
hebben we een mooi concept ontwikkeld dat de
thema’s beenwerk, transitie, vitaliteit en weerbaarheid
combineert. Het Structoconcept ondersteunt het
beenwerk, het afbigproces, de vitaliteit van de biggen en
de duurzaamheid van de zeugen. Met het AR Structozeugenvoerpakket zijn we klaar voor de zeugen van de
toekomst.

Elke grondstof zijn bewerking
Voedingswaarde gegarandeerd
Meer weten?

Kijk op www.zuivervoer.nl
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Assortiment Zeugen
28500

DRACHTVOEDERS

De drachtvoeders richten zich op de productie van veel, vlotte en vitale biggen.

Prima Structo Dracht

De focus ligt op kostprijs door alleen noodzakelijke eisen aan het grondstoffenpatroon te stellen.

28502

Profit Structo Dracht

Heeft een scherpe nutriëntprijs en is een kostprijsbewuste keuze.

28503

Uniek Structo Dracht

Heeft een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit en is gericht op goed producerende bedrijven.

28504

Uniek Structo Dracht Vit

De focus ligt op een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Gericht op goed producerende bedrijven.

28505

Maxima Structo Dracht

Bedoeld voor hoogproductieve bedrijven met extra aandacht voor bigvitaliteit.

28506

Maxima Structo Dracht Vit

Dit eerste fasevoeder is ontwikkeld voor oudere worpszeugen.

28509

Maxima Structo Dracht Top

Tweede fasevoeder voor einde van de drachtperiode. Draagt bij aan maximale bigvitaliteit.

LACTOVOEDERS

De lactovoeders sluiten goed aan op de drachtvoeders en kunnen van enkele dagen voor werpen tot einde
lactatie gevoerd worden.

28535

Prima Structo Lac

De focus ligt op kostprijs door alleen noodzakelijke eisen aan het grondstoffenpatroon te stellen.

28540

Profit Structo Lac

Heeft een scherpe nutriëntprijs en is een kostprijsbewuste keuze.

28536

Uniek Structo Lac

Lactatievoeder voor een optimale melkproductie en een gemakkelijke opstart van de lactatie.

28538

Maxima Structo Lac

Luxe lactatievoeder voor een optimale melkproductie. Bedoeld voor hoogproductieve bedrijven.

28542

Maxima Structo Lac Top

Tweede fasevoeder voor een maximale melkgift gedurende de laatste weken van de lactatie.

TRANSITIEVOEDERS

Dit zijn transitievoeders voor een soepele overgang van dracht naar lacto en tussen spenen en dekken.

28570

Prima Structo Universeel

Een kostprijsbewuste keuze voor bedrijven die niet apart een dracht- en lactovoer kunnen voeren.

28572

Maxima Structo Flush

Makkelijk opneembaar, stimuleert de eicelontwikkeling en verbetert direct de volgende toom.

28571

Maxima Structo Prelac

Dit voer wordt gemakkelijk opgenomen rondom werpen en vermindert het aantal doodgeboren biggen.

28543

Maxima Structo Lac Start

Eerste fasevoeder voor een soepel werpproces en gemakkelijke opstart van de lactatie.

OPFOKVOEDERS 2-FASEN

Voeders met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een praktische inslag. Veelal toegepast bij eigen
opfok.

28580

Opfokzeugen Uniek Start

In de startfase wordt een samenstelling toegepast die aansluit op het fokdoel en resulteert in een rustige
groei van de opfokgelt.

28581

Opfokzeugen Uniek Totaal

Dit totaalvoeder voor opfokzeugen ondersteunt de ontwikkeling van de opfokgelt en draagt bij aan een
soepele overgang naar dracht.

OPFOKVOEDERS 3-FASEN

Voor een gezonde opfok en een productieve zeug. Het 3-fasen-pakket speelt maximaal in op de behoeften
van de opfokgelten.

28582

Opfokzeugen Maxima Start

In de startfase ligt het accent op een goede voerovergang vanaf de biggenopfok en een gezonde
ontwikkeling van de geslachtsorganen.

28584

Opfokzeugen Maxima Groei

In de groeifase is er specifieke aandacht voor de ontwikkeling van de uier en zullen lichaamsreserves
(spek en spier) worden opgebouwd.

28585

Opfokzeugen Maxima Eind

In de eindfase wordt de zeug voorbereid op de overgang naar drachtvoer. De fermentatiecapaciteit wordt
in deze fase gestimuleerd.
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