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Zeugen

Wij schonen al onze granen..
Residu
• Bevat veel mycotoxinen
• Bevat stro en kaf
• Onkruidzaden en zand

Oorspronkelijk
• Verschillende origines
• Wisselende kwaliteiten
• Preventief schonen noodzakelijk

Gezonde zeugen voor
vitale, robuuste biggen

Eindresultaat
• Stabiele hoge voedingswaarde
• Schoon en smakelijk
• Minder risico

..voor rendabel en gezond voer

Een gemakkelijke en plezierige biggenproductie
Een hoogwaardige, constante voersamenstelling betaalt zich altijd terug in de stal. Wij doen
geen concessies aan de kwaliteit van voer en bieden u met 3 voerlijnen altijd een voer dat

• Arbeidsplezier

past bij de situatie op uw bedrijf. Het resultaat: gezonde zeugen met optimale prestaties.

• Vermindering medicijn gebruik

Het zeugenvoerassortiment bestaat uit 3 voerlijnen:

• Lagere uitval
• Meer verkoopwaardige biggen

www.fuite.nl

Topprestatie

Voor het behalen van maximale prestaties

Gezondheid

Voor een maximale ondersteuning van de weerstand

Structuur

Voor optimale spijsvertering door structuurrijk voer
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Zeugenvoeders

Met Fuite, voor topresultaat!

Uitgebreid assortiment in 3 voerlijnen

Topprestatie

Vanaf 7 maanden

Spenen - dekken

1e 40 dagen dracht

40 - 110 dagen dracht

3 dagen voor werpen

Dag 3 - 10 lactatie

Rest lactatie

Zeugenopfok

Berigheidsfase

Wachtfase

Drachtfase

Overgangsfase

LactatieBiest

LactatieMelk

Opfok Zeugenbrok

Zeugen Dekstal

Dracht Welzijn

Dracht Plus Welzijn

Zeugen Prelac

Zeugen Lacto

Toplac

Topprestatie-lijn
Zeer hoogwaardige voeders voor een maximale

• Hoog eiwit

• Snelle energie

• Goede innestelling

• Vitale biggen

• Hoog in aminozuren

• Hoge biest productie

• Eiwit rijk

• Juist dekgewicht

• Veel & sterke follikels

• Conditieherstel

• Zware uniforme biggen

• Vlot werpproces

• Fitte zeugen

• Hoge melkplas

Dekstal PigVit

Dracht PigVit

Dracht Plus PigVit

Zeugen Lacto PigVit

Zeugen Top PigVit

Gezondheid

herstel van uw zeug en een optimale start van
de nieuwe lactatie.

Gezondheid-lijn
Speciale toevoegingen zorgen voor

• Extra energieboost

• Remt pathogenen

• Sterk beenwwerk

• Lage kans op diarree

• Beste melkverdeling

• Dé basis voor grote tomen

• Ondersteunt weerstand

• Hoge duurzaamheid

• Lagere streptococcen druk

• Efficiënte omzetting

Dracht Structo

Dracht Plus Structo

Structuur

een uitstekende gezondheid van het
maagdarmkanaal.

Structuur-lijn
Het speciale productieproces voor voeders in

• Vezelrijk

• Snelle energie

• Optimale benutting mineralen

• Verlaagt uitval

deze lijn minimaliseert de kans op maagzweren
en zorgt voor een gelijkmatige energie-verdeling.

Gezonde vertering

Vol uierpakket

• Gezonde darmflora
• Fitte zeug

• Vlot afbiggen
• Smeuïge mest

BENT U OOK
KEN MOE?
STREPTOKOK

• Energie uit dikke
darm fermentatie
• Zeer smakelijk

• Optimale benutting
mineralen

• Geen zucht

• Melk optimaal verdeeld
over uierpakket

