HomeMixxing

De voeroplossing voor pluimveehouders die zelf mengen

Reudink is specialist in het aanbieden van complete voeroplossingen
voor de biologische sector. Door intensief samen te werken met klanten
biedt Reudink u concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere
veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod
van maatwerk en een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde
en deskundige professionals. Onder ons motto: ‘leaders in organic farming’.
Ga voor meer informatie naar:

www.reudink-bio.eu

HomeMixxing

De voeroplossing voor pluimveehouders die zelf mengen
Kiest u voor de inzet van enkelvoudige grondstoffen op uw pluimveebedrijf? Dan biedt
het HomeMixxing concept van Reudink u concreet resultaat: een beter rendement en een
hoge efficiëntie. Bovendien biedt het u de mogelijkheid om snel en flexibel in te spelen op
ontwikkelingen op uw bedrijf.

Wat is HomeMixxing?
Bij HomeMixxing gebruikt u beschikbare – regionaal geteelde – enkelvoudige grondstoffen in combinatie met
maatwerk voeroplossingen voor het rantsoen van uw kippen. De specialist maakt tijdens het bedrijfsbezoek
een passende rantsoenberekening voor het koppel dat op dát moment in uw stal zit. U maalt, mengt en mixt
de grondstoffen met het aanvullende voer op uw eigen bedrijf. Zo voert u naar behoefte van uw kippen en is
bijsturen eenvoudig mogelijk. Dit leidt tot verlaging van de voerkosten, verbetering van het rendement én de
mogelijkheid tot het sluiten van de kringloop bij inzet van regionale, (zelf) geteelde grondstoffen.

Hoe werkt het?
Het succesvol inzetten van enkelvoudige grondstoffen hangt van een aantal zaken af. In de eerste plaatst dat u
het als een uitdaging ziet om samen met uw voerleverancier te werken aan een maatwerkvoeroplossing. Daarnaast zijn de volgende aspecten belangrijk:
• kennis van grondstoffen;
• kwaliteitsborging van de (zelf) geteelde of aangekochte grondstoffen;
• omvang en kwaliteit van de opslag en bewaring;
• mogelijkheden in, en beschikbaarheid van voertechniek.
De specialist HomeMixxing heeft kennis en ervaring op deze aspecten en levert een wezenlijke bijdrage aan het
succesvol inzetten van enkelvoudige grondstoffen. De medewerkers van de afdeling klantenservice helpen u
graag bij het inkopen van de gewenste grondstoffen. Een team van traders ondersteunt hierin en zo verzorgen
we gezamenlijk voor u het totale voerpakket.

Het resultaat
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HomeMixxing

Verlaging voerkosten
Verbetering rendement
Flexibiliteit in rantsoensamenstelling
Voeren naar behoefte
Mogelijkheid tot sluiten van de kringloop

Ook zelf mengen?
Spreekt het zelf mengen van voer u aan? Neem contact op met uw specia-

Reudink B.V.
T +31 (0)88 0248165
info@reudink-bio.eu
Ga voor meer informatie naar:

www.reudink-bio.eu
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list of met onze klantenservice.

