
In ons babybiggen gamma ligt de focus op gezondheid. 
De combinatie van (kraamstal) management samen met de toegepaste 

voederconcepten leidt tot gezonde, uniforme biggen. 

De sleutel tot uitstekende technische resultaten vinden we terug in het 
aminozuurprofiel en de uitgebalanceerde keuze van grondstoffen die volledig 

is afgestemd op de behoeften van de big. Zorgvuldig uitgekozen aroma’s, 
ontsloten granen en lactose zorgen voor een goede voederopname. 

Dit ook bij de kleinste biggen kort na het spenen. 

Voor een optimale ontwikkeling van het maagdarmstelsel zijn er specifieke 
additieven toegevoegd. Naast een vlot speenproces zijn ook goede 

technische prestaties gegarandeerd. Onze varkensspecialisten 
helpen u bij het opstellen van het ideale 

voederschema.
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Omschrijving Gebruik Speerpunten

BABY MILKO DE MEEL / 
BABY MILKO KRUIMEL
Meel / kruimel

Te gebruiken als pre starter bij de zeug 
of voor de opvang van vroeg – of licht-
gespeende biggen

Dit snoepvoeder is extra rijk aan melkproducten, 
hoogwaardige eiwitbronnen en ontsloten granen. 
Baby Milko DE Meel bevat bloedplasma.

BABY PREGO  
KRUIMEL
Kruimel

Te gebruiken vanaf 1 week voor 
spenen tot maximum 3 à 5 dagen na 
spenen

Rijk aan melkproducten, hoogwaardige eiwitbronnen 
en ontsloten granen. De smakelijkheid en zeer goe-
de verteerbaarheid van de grondstoffen zorgen voor 
extra voederopname rond spenen. Dit is cruciaal 
voor het behoud van een goede darmgezondheid.

BABY GO
Meel / korrel / kruimel

Te gebruiken vanaf 1 week voor 
spenen tot 2 weken na spenen

Gezondheid en opname staan centraal. De nieuwe con-
cepten zorgen voor een maximale voederopname rond 
spenen. De specifieke keuze van additieven (zuurmeng-
sel, pre- en probiotica, …) zijn gericht op extra veiligheid 
om de moeilijke periode na spenen goed te overbruggen.

BABY GO SAFE
Meel / korrel / kruimel

Te gebruiken vanaf 1 week voor 
spenen tot 1 week na spenen

Voor een extra goede darmgezondheid rond spenen 
werd gekozen voor een laag-eiwit voeder met inerte 
vezels. De nieuwe concepten, zoals bij BABY GO, zijn 
ook hier van toepassing. Deze formule is ontwikkeld 
met het oog op antibiotica reductie. 

BABY AFTER GO
Meel / korrel / kruimel

Te gebruiken vanaf 1 week na spenen 
tot 4 weken na spenen

Wie na BABY GO SAFE (laag eiwit) wil focussen op 
technisch resultaat, kan vanaf 1 week na spenen al 
overschakelen op BABY AFTER GO. Het bevat nog 
lactose ter ondersteuning van de kleinere biggen maar 
biedt voldoende eiwit en energie voor een optimale 
groei en voederconversie.

BABY FIT /  
BABY TURBO
Meel / korrel / kruimel

Te gebruiken vanaf 2 / 3 weken na 
spenen

In deze periode wordt de focus gelegd op het behalen 
van goede technische resultaten. Beide formules be-
vatten verhoogde aminozuurprofielen en specifieke 
grondstoffen om de groei te stimuleren. Baby Fit is ge-
richt op extra veiligheid bij vertering. Baby Turbo is 
gericht op maximale groei.

BABY FINISH
Meel / korrel / kruimel

Te gebruiken vanaf 5 weken na spenen BABY FINISH is specifiek aangepast aan de behoefte 
van de big op het einde van de batterij. Prijstechnisch 
is deze formule optimaal voor deze periode.
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