Nutrilac Totaal-Voerconcept

Van melkvervanger tot speenvoer, de Nutrilac-lijn is grotendeels opgebouwd uit dezelfde grondstoffen
en concentraten. Dit zorgt voor een geleidelijke voerovergang tussen de verschillende fases.

Resultaten uit de praktijk:
• 7 – 15% hogere levensgroei
• 150 - 200 gram voeropname per
big per dag over eerste 5 dagen
na spenen
Op maat
Wij werken hoofdzakelijk voor de Nederlandse, Belgische
en Duitse markt. Ieder bedrijf wordt door ons individueel
bekeken en we luisteren goed naar de specifieke wensen
van de veehouders. Zo ontwikkelen we voor iedere klant
een voeder op maat en profiteren de veehouders optimaal
van onze kennis in de praktijk!
Productie
Onze voeders op maat worden op verschillende locaties
in Nederland en Duitsland geproduceerd. Vanuit deze
locaties beleveren we heel Nederland, België en
Duitsland.
Contact
Benieuwd naar wat Multifeed voor u kan betekenen of naar
de mogelijkheden van de productlijn Nutrilac? Neem dan
contact met ons op! Wij staan u graag te woord en denken
met u mee.

• 50 – 80% minder medicijngebruik
en individuele behandelingen
• 0,5 – 1,5% minder uitval na spenen

Totaal-voerconcept voor biggen:
Van geboorte tot afleveren op 25 kg
Optimale groei en uniformiteit
Homogeen in maag-darmpakket
Rustige darmpassage-snelheid
Goede verteerbaarheid

Multifeed B.V.
Kreijel 15
6031 AA Nederweert
Tel. +31 (0) 495 62 27 71
Fax. +31 (0) 495 63 31 62
info@multifeedvoeders.nl

www.multifeedvoeders.nl

Versterkt darmgezondheid
en algehele weerstand
Unieke en natuurlijke grondstoffen
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Nutrilac Plus is een melkvervanger die

Nutrilac Pre Plus One (PPO) is een

bijgevoerd kan worden naast de melk

prestarter. Deze is in te zetten vanaf

van de zeug, vanaf een leeftijd van twee

een leeftijd van ongeveer zeven dagen

dagen. Tevens is deze melkvervanger

tot een week voor of twee dagen na

zeer geschikt voor moederloze opfok.

het spenen.

• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
• Blijft mooi homogeen en zakt niet uit
• Goede opname en groei
• Grondstoffen trainen de darmen en
vereenvoudigen de overgang
TIP: Bouw het schema van melk bijgeven voorzichtig
op; de zeug moet eerst leeggedronken worden.
Het is zonde om melk weg te gooien!
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naar prestarter

• Door het gebruik van zeer smakelijke
vezelbron, vreten de biggen erg goed aan
• Deze vezelbron zorgt door hoog water
opnemend vermogen tevens voor een
homogeen mengsel bij brij voeren
• Goede voeropname door gebruik eenzelfde
lactosebron als Nutrilac Plus
• Voervorm shortcut-pellet versterkt effect
op voeropname en homogeniteit

TIP: Maak bij het brij voeren de brij aan met
lauwwarm water. Dit mengt beter en zorgt
voor een nog hogere voeropname.

• Bevat voedingsbron die naast alle
essentiële aminozuren rijk is aan vitamine
B-complex (o.a. Niacine en Foliumzuur),
organische spoorelementen en mineralen
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Korrel voor biggenopfok die is in te

Nutrilac Wean is speenvoer dat is in

zetten na de fase van Nutrilac Wean;

te zetten vanaf een week voor spenen tot

vanaf ongeveer zeven dagen na spenen

één á twee weken na spenen.

tot afleveren op 25 kilogram.
• Bevat concentraat op basis van
• Bevat concentraat op basis van
Nutrilac PPO en zorgt daarmee voor

geleidelijke voerovergang met nagenoeg

een geleidelijke voerovergang in een

geen speendip

fase waarin het belangrijk is dat

TIP: Check regelmatig de hygiëne van de waterleidingen
in de biggenopfok. Deze waterleidingen hangen in een
warme omgeving; de ideale broedplaats voor bacteriën.

Nutrilac PPO en zorgt daarmee voor een

• Specifieke vezelbron zorgt voor een

biggen goed vreten om te kunnen

homogeen mengsel in de maag waardoor

ontwikkelen/groeien

verteringssappen beter kunnen inwerken

• Bevat voedingsbron die naast alle

• Daarnaast zorgt deze vezelbron voor

essentiële aminozuren rijk is aan vitamine

een rustige darmpassagesnelheid.

B-complex, organische spoorelementen

Dit voorkomt overcompensatie bij

en mineralen

grote vreters

• Draagt bij aan de algemene gezondheid,
bevordert de stofwisseling en ondersteunt
daarmee de groei

• Bevat beta-glucanen die de algehele
immuniteit van biggen versterken

TIP: Zorg altijd voor meer dan voldoende vreetplaatsen direct
na het spenen. Net als bij Nutrilac Pre Plus One ook hier starten
met brij bijvoeren. Om speendip zo klein mogelijk te houden,
dient het de biggen zo makkelijk mogelijk gemaakt te worden.

