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 Babybiggen 
Opname, Gezondheid, Technische prestaties 

 

 

 

Opname Een zorgvuldig uitgekozen aroma, ontsloten granen en lactose zorgen voor een 

goede voederopname, ook kort na spenen bij de kleinste biggen. 

Gezondheid Specifieke additieven met aanvullende werking helpen de jonge 

biggen hun maag darm stelsel optimaal te ontwikkelen. Hiertoe 

behoren onder andere een zurenmengsel met MCFA’s en 

boterzuur, een probioticum, hoogwaardige eiwitten en kokosvet. 

Technische 

prestaties 

Het energie- en aminozuurprofiel van de voeders is afgestemd op de behoefte van 

de biggen. Dit is de sleutel tot uitstekende technische prestaties. 

 

 

Baby Milko DE meel / Baby Milko kruimel 

- Extra rijk aan melkproducten, hoogwaardig eiwit en ontsloten granen. Met of zonder bloedplasma. 

Baby Prego kruimel 

- Wie nood heeft aan extra veiligheid of wie de voeropname bij spenen wil maximaliseren, kan gebruik 

maken van Baby Prego kruimel naast Baby Go of gevolgd door Baby Go. 

Baby Go 

- Gezondheid en opname staan centraal. De nieuwe concepten zorgen voor een goede voeropname rond 

spenen. De specifieke keuze van additieven zijn gericht op extra veiligheid. 

Baby Fit – Baby Turbo 

- In deze periode wordt de focus gelegd op het behalen van goede technische resultaten. 

- Baby Fit is gericht op extra veiligheid bij vertering. Baby Turbo is gericht op maximale groei. 

Baby Finish 

- Voor een economische opfok kan op het einde van de batterij overgeschakeld worden op deze formule. 

 

 

In het babybiggen gamma ligt de focus op gezondheid (= Santé). De combinatie 

van (kraamstal) management samen met de toegepaste voederconcepten 

leiden tot gezonde, uniforme biggen. Naast een vlot speenproces zijn ook goede 

technische prestaties gegarandeerd.  

 

REACTIES UIT DE PRAKTIJK 

“Met het Santé concept starten mijn kleinere biggen beter op en heb ik een hoge voeropname na spenen.” 

“Ik had niet gedacht dat mijn biggen zo droog zouden liggen.” 

“Het viel mij op dat mijn biggen zwaarder waren op dezelfde leeftijd.” 


