
Een PRO-gRessief aanbod zeugenvoeders 
ontwikkeld voor de PRO-fessiOnele varkenshouder
resulteert in een hogere PRO-ductiviteit
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Voorbeeld 1:
één silo voor de dek- en drachtstal
manueel supplement verstrekken

Pro Dracht

Voorbeeld 2:
twee silo's voor de dek- en drachtstal
manueel supplement verstrekken

Pro Dracht Pro Drachtplus

Voorbeeld 3:
twee silo's voor de dek- en drachtstal
manueel supplement verstrekken

Pro Drachtstart Pro Dracht

Voorbeeld 4:
drie silo's voor de dek- en drachtstal
manueel supplement verstrekken

Pro Drachtstart Pro Dracht   Pro Drachtplus

Voorbeeld 5:
vier silo's voor de dek- en drachtstal Pro Bronst Pro Drachtstart Pro Dracht Pro Drachtplus

Pro Dexplus

Pro Dexplus

Pro Dexplus

Pro Dexplus

Bestaande situatie:
Soort voeder - Hoeveelheid PRODEX+

Datum Advies 1:
Soort voeder - Hoeveelheid
Aandachtspunten PRODEX+

Datum Advies 2:
Soort voeder - Hoeveelheid
Aandachtspunten PRODEX+

(*) Er zijn nog andere mogelijkheden, afhankelijk van het huisvestingssysteem op uw bedrijf
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Voorbeeld 1:
één silo voor de kraamstal
manueel bijvoederen tot werpen

Pro Dracht Pro Lacto

Voorbeeld 2:
één silo voor de kraamstal
manueel bijvoederen tot werpen

Pro Lactostart Pro Lacto

Voorbeeld 3:
twee silo's in de kraamstal bij één-, twee- of driewekensysteem
één silo in de kraamstal bij vier- of vijfwekensysteem

Pro Lactostart Pro Lacto

Voorbeeld 4:
twee silo's in de kraamstal bij één-, twee- of driewekensysteem
één silo in de kraamstal bij vier- of vijfwekensysteem

Pro Lactostart Pro Lactoplus

Bestaande situatie:
Soort voeder - Hoeveelheid PRODEX+

Datum Advies 1:
Soort voeder - Hoeveelheid
Aandachtspunten PRODEX+

Datum Advies 2:
Soort voeder - Hoeveelheid
Aandachtspunten PRODEX+
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Een PRO-gressief aanbod voor de PRO-fessionele varkenshouder 
resulteert in een hogere PRO-ductiviteit !

> Geavanceerd
> Vooruitstrevend
> Vernieuwend

RUIM EN MODULAIR AANBOD
Met een doordacht systeem kiest u zelf wat bij uw bedrijf past.

WELLNESS VOOR DE ZEUG
Hogere productiviteit dankzij een gezonde zeug.

AANDACHT VOOR BIG 'KWALITEIT'
Via de zeugenvoeding wordt de kwaliteit van de big positief , zelfs na het spenen.

ONS VOLLEDIGE PRO FEED AANBOD
Pro Lactostart  |  Pro Lacto  |  Pro Lactoplus  |  Pro Drachtstart  |  
Pro Dracht  |  Pro Drachtplus  |  Pro All  |  Pro Dexplus  |  Pro Bronst  |  
Pro Adlib  |  Pro Semi Adlib  |  Pro Drachtrecup  |  Pro Opfok  |  

Beernem – 050 799 160 Deurne – 03 360 86 00
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