
Ons gamma zeugenvoeders is innovatief en komt tegemoet aan de noden 
van de nieuwste genetica en hoogproductieve zeug. In elke fase van 

de cyclus zijn verschillende formules voorhanden zodat het voederschema 
optimaal kan afgestemd worden op de bedrijfssituatie. Via specifieke additieven 

en grondstoffen wordt ondersteuning geboden aan zowel de zeug als de 
biggen. Onze varkensspecialisten helpen u bij het opstellen van het ideale 

voederschema.

We focussen ons op gezondheid, vlot werpproces, vitaliteit en geboortegewicht 
van de biggen. Hiernaast wordt er ook rekening gehouden met conditieherstel, 
voederopname, melkproductie, verzadiging (rust), beenwerk en klauwen bij de 
zeug. Het resultaat is een duurzame zeug die meer speenrijpe biggen geeft 

die klaar zijn voor een succesvolle afmestperiode. 

Speciale aandacht ging naar de periode rond het werpen. Voor elke 
bedrijfssituatie hebben we een oplossing die garant staat voor een soepele 

overgang van dracht naar lacto, een vlot werpproces met vitale biggen 
en een goede opstart van de melkproductie. Het totaal 

zeugenconcept verbetert het gemak van
werken en verhoogt het rendement

op uw zeugenbedrijf.
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PRO BRONST

DRACHT GO

DRACHT FINISH

DRACHT OMNI

LACTO GO

LACTO OMNI

LACTO TURBO

SPENEN DEKKEN D80 ZEUG IN 
KRAAMSTAL WERPEN DAG 4 SPENEN
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Omschrijving Gebruik Speerpunten

PRO BRONST
Meel / korrel / kruimel

Vanaf spenen tot dekken Flushvoeder met extra dextrose, B-caroteen en 
vruchtbaarheidsvitaminen voor goede eicelkwaliteit 
en betere bronst.

PRODEX PLUS Smakelijk supplement vanaf spenen 
tot dekken

Topdressing 2 x 100g per zeug per dag. Rijk aan 
dextrose, B-caroteen en vruchtbaarheidsvitaminen. 
Voor een vlotte bronst.

DRACHT GO / FINISH
Meel / korrel / kruimel

Go: Dekken tot D80
Finish: D80 tot werpen

2 fasen drachtvoeder. De Dracht Go focust op een 
goed conditieherstel en sterk beenwerk. De Dracht 
Finish is een geconcentreerder drachtvoeder dat zorgt 
voor een optimale foetusontwikkeling.

DRACHT OMNI
Meel / korrel / kruimel

Vanaf dekken tot werpen 1 fase drachtvoeder. Dracht omni is een goed uitge-
balanceerd drachtvoeder dat geschikt is voor de volle-
dige drachtperiode.

LACTO GO
Meel / korrel / kruimel

Vanaf binnenkomen kraamstal tot 
enkele dagen na werpen

Dit transitievoeder is het meest complete voeder 
voor een optimale overgang van dracht naar lacto. Het 
bevordert de doorbloeding van de placenta waardoor 
zuurstof en nutriënten vlotter beschikbaar zijn voor 
de biggen. Een goede mestconsistentie, vlot werp
proces en optimale opstart melkproductie staan 
hier centraal. Bij voorkeur meerdere keren per dag 
verstrekken.

TRANSIT 
CONCENTRAAT

Smakelijk supplement in combinatie 
met drachtvoeder, ideaal vanaf 1 week 
voor werpen tot enkele dagen na 
werpen

Topdressing 2 x 50g per zeug per dag. Bevat spe-
cifieke additieven voor een goede zuurstof- en 
nutriënt voorziening foetus (vitale biggen), vlot werp
proces en goede opstart melkproductie.

LACTO OMNI / TURBO
Meel / korrel / kruimel

Vanaf werpen tot spenen Lactatievoeders met uitstekende opname voor 
goede melkproductie en beperking conditie-
verlies. LACTO OMNI is inzetbaar vanaf werpen. 
LACTO TURBO is een extra geconcentreerd lactatie-
voeder, ideaal vanaf 4 à 7 dagen na werpen.
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+ prodex plus + transit concentraat

+ transit concentraat

+ transit 
concentraat

+ prodex plus

optimaal voederschema voederschema afhankelijk van de bedrijfssituatie


