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Assortiment pluimveevoeders

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’.



Structureel beter!
Het assortiment legpluimveevoeders van Reudink is gebaseerd op de nieuwste kennis, 
ervaring en jarenlang onderzoek. Door het unieke productieproces zijn we in staat 
constant goed structuurrijk voer te maken. Met een hoog aandeel deeltjes in de ideale 
grootte. De voordelen hiervan zijn: 

• Constante voeropname
• Goede vertering
• Minder selectie
• Minimale ontmenging
• Goede loopeigenschappen

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

Maxima

Voor een maximale 
dierprestatie, voer-
benutting en bijstu-
ring van de conditie.

Optima

Allround voer 
voor een optimale 
voerwinst.

Prima

De beste 
prijs-waarde
verhouding bij hoge 
voeropnames.

Vital
Voor extra 
ondersteuning bij 
een verminderde
gezondheid.



Legvoeders
Artikelnummer Product Maxima-reeks

Voeradvies

Leg % Voeropname (g/dag)

29970 Eko Pre Legmeel Maxima < 85 %

29971 Eko Start Legmeel Maxima tot max eigewicht

29972 Eko Legmeel Maxima 1 > 90 % < 125 g

29973 Eko Legmeel Maxima 2 < 90 % < 125 g

29974 Eko Legmeel Maxima 2 Schaal < 90 % < 125 g

Daarnaast levert Reudink desgewenst voeders op maat, aanvullende voeders of voeders passend bij een be-
paald marktconcept. Neem hiervoor contact op met uw specialist. Voor overige vragen neem contact op met 
onze klantenservice.

Artikelnummer Product Optima-reeks

Voeradvies

Leg % Voeropname (g/dag)

91956 Eko Legmeel Optima 1 > 90 % > 125 g

91957 Eko Legmeel Optima 2 < 90 % > 125 g

91989 Eko Legmeel Optima 2 Schaal < 90 % > 125 g

Artikelnummer Product Prima-reeks

Voeradvies

Leg % Voeropname (g/dag)

92263 Eko Legmeel Prima 1 > 90 % > 135 g

92264 Eko Legmeel Prima 2 < 90 % > 135 g

Artikelnummer Product Vital-reeks

Voeradvies

Leg % Voeropname (g/dag)

29003 Eko Legmeel Vital 1 > 90 %

29004 Eko Legmeel Vital 2 < 90 %



Met Reudink gezonde hennen 
die beter presteren

+ Goed voer
+ Prima structuur
+ Juiste advies
+ Gezonde hen

= Maximaal resultaat
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Vragen?
Neem contact op met uw specialist of met onze klantenservice.

Reudink B.V.
T +31 (0)88 0248165
info@reudink-bio.eu

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


