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Reudink is een mengvoerbedrijf gespecialiseerd in het produceren van 
biologische mengvoeders. Wij begeleiden klanten graag bij het realiseren  
van een duurzaam rendement onder het motto: ‘bio-logisch voorop!’

Reudink varkensvoeders,
zichtbaar beter



In deze folder presenteren wij het nieuwe assortiment varkensvoeders van Reudink. 
Onze ambitie is om samen met u op duurzame wijze zichtbaar beter te produceren . Het 
assortiment is gebaseerd op onze nieuwe voedingsaanpak.  
Dit begint voor ons bij de grondstoffen. De nieuwste kennis, ervaring en uitgebreid 
onderzoek hebben geleid tot een nieuw assortiment varkensvoeders met vier reeksen: 
Maxima, Optima, Prima en Vital.

Elke reeks heeft zijn eigen specifieke kenmerken waarmee we samen met u een sterke basis leggen:  
voor ons is dit een gezonde varkensstapel die zichtbaar beter presteert. Door de focus te leggen op  
vruchtbaarheid, optimale voerbenutting en de beste karkaskwaliteit, bereikt u de hoogste voerwinst.

Iedere veehouder heeft zijn eigen doelstellingen, passend bij zijn werkwijze en bedrijf. Afhankelijk van uw 
doelstelling kunt u kiezen uit de volgende voerreeksen:

In deze folder vindt u de kenmerken van onze volledige mengvoeders, supplementen en specialiteiten. Meer over 
de voedingsaanpak van Reudink en de gedachte achter ons assortiment kan onze specialist u uitstekend uitleggen.

Zichtbaar beter

Maxima

Voor een maximale 
dierprestatie.

Optima

Allround voeders 
voor een hoge 
voerwinst.

Prima

Prima voeders 
tegen een scherpe 
prijs.

Vital

Als er voor de 
darmen wat meer 
zekerheid moet zijn.



Start
Reeks EW vlv

29094 Eko Startkorrel Optima Optima 1,08

29109 Eko Startkorrel Maxima Maxima 1,10

Mengvoeders
In onderstaande tabel zijn per diergroep de voersoorten weergegeven. Er wordt bij het samenstellen van de 
voeders rekening gehouden met de leeftijd of fase waarin het dier zich bevindt. Dit betekent dat de voeders  
op basis van verschillende energiewaarderingen worden berekend. Dit voor het beste resultaat.
De meeste voeders zijn op verzoek ook leverbaar in andere verschijningsvormen.

Reeks EW dracht

91895 Eko Dragendezeugenkorrel Optima Optima 1,03

91896 Eko Dragendezeugenkorrel Maxima Maxima 1,05

Dracht

Lacto
Reeks Ew Lacto

29119 Eko Lactozeugenkorrel Optima Optima 1,05

91898 Eko Lactozeugenkorrel Maxima Maxima 1,07

Biggen
Reeks EW big

91907 Eko Speenkorrel Maxima Maxima 1,10

29054 Eko Biggenkorrel Optima Optima 1,08

91924 Eko Biggenkorrel Maxima Maxima 1,10

29699 Eko Biggenkorrel Vital Vital 1,06

Vleesvarkens
Reeks EW vlv

29226 Eko Vleesvarkenkorrel Prima Prima 1,02

29639 Eko Vleesvarkenkorrel Optima Optima 1,04

29389 Eko Vleesvarkenkorrel Maxima Maxima 1,06

Opfok
Reeks Ew zeug

91889 Eko Opfokzeugenkorrel Maxima Maxima 1,04
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Supplementen
De kringloopgedachte is één van de basispijlers van de biologische veehouderij. Reudink stimuleert het voeren  
van eigen geteelde of in de regio gekochte producten. Dit kunnen granen of voedergewassen zijn, maar ook 
droge of natte restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Reudink beschikt over een uitstekend  net-
werk en kan u helpen bij het zoeken naar dergelijke producten. Onze specialisten beschikken over de kennis  
om deze producten optimaal tot waarde te brengen in uw rantsoenen. Daarnaast kunnen we in deze situatie 
maatwerk voeders leveren.

Reudink kent ook een aantal standaard supplementvoeders voor dragende zeugen die veel gras of kuilvoer 

opnemen. Deze voeders zorgen naast een hoge ruwvoeropname voor een juiste balans in de voeding.

Specialiteiten
Select Reeks
De Select reeks van Reudink bevat voeders die voorzien in speciale bedrijfssituaties of behoefte van het 
varken. Deze voeders kunnen volledig aangepast worden naar specifieke situaties of aan uw wensen. Select 
voeders kunnen in alle verschijningsvormen worden uitgeleverd.

Speciaal voor zeugen en vleesvarkens die in zogeheten outdoor-huisvesting worden gehouden, heeft 
Reudink  voeders met een diameter van 15 mm ontwikkeld. Deze broksoort is zo geproduceerd dat er 
minimale  verliezen  optreden.

Ons assortiment kent een aantal standaard Select voeders:
29145 Eko Universeel Zeugenkorrel Select voor bedrijven die met één zeugenvoer willen werken.
29653  Eko FlushZeugenkorrel Select om de bronst te stimuleren.
29114  Eko Dragende Zeugenkorrel Outdoor Select 15 mm brok voor dragende zeugen in de weide.
29116  Eko Lactozeugenkorrel Outdoor Select 15 mm brok voor lacterende zeugen in de weide.

Vragen?
Neem contact op met uw specialist biologische varkenshouderij 
of met onze klantenservice.

Klantenservice Reudink B.V.
T +31 (0)800 73 83 465
info@reudink-bio.eu

Ga voor meer informatie naar:
www.reudink-bio.eu


