Reudink Schapenvoeders,
voor schapen met smaak

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!’

Ga voor meer informatie naar:

www.reudink-bio.eu

In deze folder presenteren wij met trots het nieuwe assortiment schapenvoeders van Reudink.
Onze ambitie is om samen met u, door het gebruik van onze schapenvoeders, een optimale
voeropname bij de ooien te realiseren. Dit zorgt voor vitale lammeren en een goede biest en
melkproductie. Met de lammerenvoeders sturen we op een gezonde groei en een goede
vleeskwaliteit met smaak. Het assortiment is zodanig uitgekiend dat u met gezonde schapen
een optimale voerbenutting realiseert.
Voerreeksen
Het assortiment schapenvoeders telt twee reeksen met elk hun eigen kenmerken: Prima en Maxima.
Prima: voeders met een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.
Maxima: voeders voor een maximale prestatie en rendement met gezonde dieren.
Hiermee hebben we voor alle fasen in de schapenhouderij een optimaal mengvoer beschikbaar en vindt u eenvoudig
een product dat past bij uw bedrijf en uw doelstelling.
Voeders kunnen worden uitgeleverd in bulk, zakken of Bigbox.
Afhankelijk van uw doelstelling en mogelijkheden kunt u kiezen uit de volgende voeders:

Artikelnr. Bulk

Voer

VEM

WDE

RE

92052

Eko Schapenbrok Prima

920

90

130

91913

Eko Schapenbrok Maxima

960

105

170

92153

Eko Lammerenbrok Maxima

960

110

180

92164

Bioland Schapen / Lammerenbrok

940

90

130

91897

Eko Lammerenbrok Maxima Z20

960

110

180

960

105

170

Artikelnr. Zakgoed

Artikelnr. Bigbox (600 kg)
49213

Eko Schapenbrok Maxima BB600

Specialiteiten
Select Reeks
De select reeks bevat voeders die gemaakt zijn om te voorzien in speciale voedingsbehoeften op uw bedrijf. Deze
voeders kunnen volledig aangepast worden naar specifieke situaties of aan uw wensen.
Biologische Melkvervanger
Met Zelmo Green Bio hebben we een uitstekende melk vervanger voor lammeren als alternatief voor moedermelk.

Vragen?
Neem contact op 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
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