
Het assortiment vleesvarkensvoeders van Reudink is gebaseerd 
op een brede voedingsaanpak met deskundige begeleiding op 
uw biologische varkensbedrijf. De nieuwste kennis, ervaring en 
(eigen) onderzoek vormen hiervoor de basis. Door de focus te 
leggen op een goede maagdarmgezondheid benutten uw varkens 
het voer optimaal met een hoge groei en een uitstekende voeder-
conversie. Zo behaalt u de hoogste voerwinst.

Biologische Vleesvarkensvoeders
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Vleesvarkensaanpak

StrucC en MicC
Dit zijn door Reudink gedefinieerde vezelfracties waarmee we sturen op voeropname, 
mestconsistentie en verbetering van de darmgezondheid. Met het aandeel StrucC 
zorgen we voor een betere stimulering van maag- en darmwerking en reguleren we de 
verteringsnelheid. Met MicC sturen we op een betere vertering en verzadiging, door te 
optimaliseren met grondstoffen die vocht binden.

Buffercapaciteit
De pH-waarde van de maaginhoud ligt bij vleesvarkens idealiter tussen 3,5 – 4,0. Doordat we 
van alle grondstoffen de pH-buffercapaciteit bepalen, kunnen we gericht sturen op de ideale 
pH-waarde. Zo functioneert de maag het beste met een goede vertering en comfortabele 
varkens als gevolg.

Eiwitvertering
In ons productieproces malen we een deel van de grondstoffen extra fijn voor een betere 
benutting.  Een ander deel van het voer malen we grover om de maximale darmgezondheid 
te realiseren. In combinatie met de inzet van grondstoffen zoals speltdoppen, haverdoppen 
en zurenmengsels zorgt dit voor een goede homogeniteit van het voer in de maag. De 
maagsappen werken beter op het voer in, zodat het voereiwit daarna beter verteert. Dit 
bevordert de gezondheid en het welzijn van de vleesvarkens en stimuleert de groei.

Aminozuren/energieverhouding
Reudink hanteert in elke fase een aminozuren (AZ)/energieverhouding (EW) in 
vleesvarkensvoeders die aansluit op de behoefte van biologische varkens en biologische 
veehouderijomstandigheden. En die in combinatie met het ruw eiwitgehalte een optimale 
spier- en spekaanzet geeft en een goede mestconsistentie.

Agroscoop en Karkasanalyse: van data naar rendement
Met onze management- en analysetools Agroscoop en Karkasanalyse krijgt u betrouwbaar 
inzicht in de technische en economische kengetallen van uw bedrijf én de karkaskwaliteit en 
opbrengsten van uw varkens. Uw biologisch varkensspecialist maakt in deze programma’s 
heldere analyses en vertaalt dit samen met u naar een praktische aanpak en doelstellingen. 
Dankzij Agroscoop en Karkasanalyse neemt u goed onderbouwde beslissingen en haalt u het 
hoogste bedrijfsrendement.

De aanpak van Reudink begint bij een uitstekende maagdarmgezondheid van uw vlees-
varkens. Als maag en darmen optimaal functioneren, verteert het varken het voer het 
beste. Onze voeders en adviezen onderscheiden zich op de volgende elementen.



Het resultaat van onze voeders en aanpak
 ✓ Constante en hoge groei
 ✓ Een betere voerbenutting
 ✓ Uniforme varkens
 ✓ Maximale voerwinst
 ✓ Rustige, tevreden varkens en een tevreden boer(in)

Biologische voerreeksen
Iedere varkenshouder heeft eigen doelstellingen, passend bij zijn/haar werkwijze en bedrijf. Kies de reeks die 
bij u past of een combinatie uit verschillende reeksen. Uiteraard is ook maatwerk mogelijk.

Maxima
 9 Maximale dier-

prestatie
 9 Ondersteuning 

gezondheid
 9 Scherpe voeder-

conversie

Optima
 9 Allround voeders
 9 Optimale Voer-

winst

Prima
 9 Prima voeders
 9 Scherpe prijs

Naast onze mengvoeders kunt u bij Reudink ook terecht voor vochtrijke of enkelvoudige grondstoffen en 
ruwvoer.

Vleesvarkensvoeders
In onderstaande tabel zijn per fase de voersoorten weergegeven. Onze zeugen-, biggen- en opfokvoeders 
staan in een aparte brochure. Bij het samenstellen van de voeders houden we rekening met de leeftijd of fase 
waarin het dier zich bevindt. Dit betekent dat we de voeders op basis van netto energiewaarderingen bereke-
nen. De meeste voeders zijn op verzoek ook leverbaar in andere verschijningsvormen.

Voersoort Art. Nr. 

Startvoeders

Eko Startkorrel Maxima 29109

Eko Startkorrel Optima 29094

Eko Startkorrel Prima 29096

Vleesvarkensvoeders

Eko Vleesvarkenskorrel Maxima 29389

Eko Vleesvarkenskorrel Optima 29639

Eko Vleesvarkenskorrel Prima 29226

Eko Vleesvarkenskorrel Prima Finish 91929



Vragen of bestellen?
Heeft u vragen over ons assortiment of wilt u bestellen? 
Neem dan contact op met uw specialist of onze klantenservice 
via onderstaande contactgegevens.

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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Maatwerk
De kringloopgedachte is een van de basispijlers van de biologische landbouw. 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 netwerk en levert dergelijke producten. Onze specialisten beschikken over de kennis om deze 
producten optimaal tot waarde te brengen in uw rantsoenen. Daarbij leveren we in deze situatie aanvullende 
maatwerkvoeders of speciale mineralenmengsels.

Selekt-reeks
De Selekt-reeks van Reudink zijn maatwerkvoeders om te voorzien in speciale voedingsbehoeften van het 
varken of bij specifieke (gezondheids-)omstandigheden. Deze voeders passen we volledig aan naar uw 
specifieke situatie of wensen. Selekt-voeders leveren we in verschillende verschijningsvormen. 


