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Premium biggenvoeders zijn sinds de
lancering van BIGGISTAR dé biggenvoeders
voor vroeg gespeende biggen.
Sinds eind vorig jaar is de zoektocht gestart
om te komen tot hét beste concept in de
markt wat biggenvoeders betreft.

K AT L E E N J O L I E ,
V E R KO O P L E I D E R VA R K E N S

BiggiStar…
de premiumbiggenvoeders
in hun nieuwste kleedje
In deze zoektocht hebben
we niet alleen grootschalige
proeven opgezet op onze eigen
infrastructuur in Neerhespen.
We deden bovendien al geruime
tijd beroep op bedrijven die een
aantal nieuwe voeders op hun
eigen bedrijf wilden uitproberen.
Al deze proeven leiden tot de
lancering van de nieuwe lijn
biggenvoeders begin januari 2017.

Een nieuw gamma
Het nieuwe gamma zal zorgen
voor een vliegende start voor jong
gespeende biggen. Deze voederlijn is opgesplitst in 3 fasen: een
speenvoeder, een starter en een
eindfase-biggenvoeder. Wat we
nu al kunnen zeggen is, dat deze
nieuwe voederlijn (alle biggen
gewogen) niet alleen voor een
schitterende groei zorgt, maar
bovendien voor een uitmuntende

voederconversie. Het heeft alles
wat een premiumbiggenvoeder
moet hebben.

Reeds eerste resultaten
Tijdens de zomer zijn er bij
beperkte praktijkproeven bij
een klant toch al opmerkelijke
resultaten geboekt. Er werd 3 kg
speenvoeder; 8,2 kg starter, en 19,6
kg BiggiPro gegeven.
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Onderstaande resultaten zijn de resultaten op een weging
van 47d-batterijperiode. Wat de klant opviel, was, dat de
biggen zeer goed opstartten en dat hij de biggen opvallend
vroeger naar de voormest moest doorschuiven (gewicht
was tot 2 kg hoger op dezelfde leeftijd). Voordien werd er
eveneens met premium gewerkt. Sinds die nieuwe voeders
werden uitgeprobeerd, gebruiken deze proefbedrijven
enkel nog deze nieuwe formules.
Resultaat op een weging van
47d-batterijperiode
Speengewicht

7,01 kg

Na speenfase ( 3kg speen)

8,83 kg

Na starter (8,2 kg starter)

14,64 kg

Eindweging (19,6 kg Biggipro)

26,42 kg

Groei totaal

413,08 g

VC totaal

1,59

Deze resultaten in het achterhoofd, en al vooruitkijkend
naar de grootschalige proef in Neerhespen, kijken we
hoopvol uit naar het nieuwe concept dat gelanceerd wordt
op 9 januari. We staan klaar op Agriflanders om er jullie
alles over te vertellen. Even nieuwsgierig als jullie kijken we
ernaaruit! è

