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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.

Reudink biggenvoeders, 
zichtbaar beter



Betere biggen met nieuw concept biggenopfok
Een goede gezondheid en een optimale groei van gespeende biggen begint al in de kraamstal. Met deze gedachte 
als uitgangspunt introduceert Reudink een nieuw concept voor de beste biggen, gebaseerd op de laatste inzichten 

en meest actuele kennis.

Gezonde biggen met een hoge voeropname
Het nieuwe concept is erop gericht de zeug in een optimale conditie te spenen en bij de biggen al vóór 
spenen  een hoge voeropname te bereiken. Om dit te realiseren worden voersamenstelling en voergift voor 
de zeug en voor de biggen tijdens de zoogperiode op elkaar afgestemd. Het verloop van de melkgift is hierbij 
leidend. Tegen het einde van de zoogperiode daalt de melkgift en kunnen de biggen minder melk opnemen, 
terwijl ze juist meer behoefte krijgen aan voer. In het nieuwe concept wordt de teruglopende melkopname 
van de biggen gecompenseerd met een toenemende opname van vast voer. Zo realiseert u de maximale 
groei voor spenen.

Eko biggenopfokkorrel Vital
Onderdeel van dit innovatieve concept is de Eko biggenopfokkorrel Vital. Naast de juiste vitaminen en 
mineralendiezorgenvooreenoptimaleweerstand,bevatdedezeopfokkorrelstoffendiespecifiekde
darmgezondheid ondersteunen.
Dankzij de speciale samenstelling is de Eko biggenopfokkorrel Vital niet alleen geschikt voor de zoog
periode, maar kan deze doorgevoerd worden tot 14 dagen na het spenen. Dit voorkomt een voerovergang en 
de daarbij horende dip in de kritieke periode na het spenen. Het resultaat: een betere darmgezondheid en 
daardoor een hogere groei, lagere uitval en een besparing op arbeid. 

Voorspelbaar resultaat
Aansluitend aan de Eko biggenopfokkorrel Vital heeft u de keuze uit drie verschillende reeksen:
•Maxima: voervooreenmaximaledierprestatie
•Optima: allroundvoervooreenoptimalevoerwinst
•Vital:  deondersteuningbijeenverminderdedarmgezondheid

Welk voer u kiest, is afhankelijk van uw bedrijfssituatie en uw doelstellingen. Voor bedrijven die gebruik 
maken van grondstoffen of bijproducten kunnen maatwerkvoeders worden geleverd. Meer weten?  
Neem gerust contact op met uw specialist of de klantenservice.

Reudink B.V.
Postbus 46
NL7240 AA Lochem
T +31 (0)573 288811
info@reudinkbio.eu
www.reudink-bio.eu

Reeks EW big

91924 Eko Biggenkorrel Maxima Maxima 1.10

29054 Eko Biggenkorrel Optima Optima 1.08

29048 Eko Biggen opfokkorrel Vital Vital 1.06

91924 Eko Biggenkorrel Vital Vital 1.06

Assortiment

N
L 

80
.3

0.
00

02


