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SPEELOP SAFEmet VitalSecure

Biggen kweken
zonder zink en met minder antibiotica?
Met VitalSecure ligt de oplossing voor u!

v o o r  g e z o n d e  e n  v i t a l e  b i g g e n

voederconversie     groei     uniformiteit     antibiotica-reductie 

toekomstgericht     zinkoxide     prestatie     gezond groeien  



NIEUW

Wat is expandaat?
Het expandaat wordt geproduceerd op de 

site in Waregem en bestaat uit een specifieke 

combinatie van geselecteerde granen. Tijdens 

het expansieproces ondergaan de granen een 

temperatuurs- en drukbehandeling, wat de 

nutritionele eigenschappen van de granen gaat 

beïnvloeden. Het expansieproces zorgt onder 

andere voor een betere ontsluiting van het 

zetmeel. 

Ontsloten granen hebben een verhoogde 

zetmeelbeschikbaarheid, een hogere 

smakelijkheid, en stimuleren daardoor de 

voederopname. Daarnaast zal het proces ook de 

verteerbaarheid van andere nutriënten, zoals de 

vezelfractie, verbeteren. 

In dit productieproces wordt het expandaat 

daarenboven ook verkruimeld. Een 

expandaat onder kruimelvorm bevordert de 

loopeigenschappen en vermijdt brugvorming, 

zowel in de silo als in de voerbakken.

Waarom een nieuw voeder?
Voeders in de varkenshouderij moeten binnenkort drastisch veranderen. 

Het risico op resistentie en een verhoogde maatschappelijke druk hebben 

geresulteerd in een wetswijziging die eind 2020 in voege zal treden. Het 

antibioticagebruik moet dan ingrijpend verminderen, en het gebruik van zinkoxide 

als alternatief wordt volledig verboden. Met de nieuwe lijn voeders speelt 

Leievoeders-Cibus tijdig in op deze aankomende verandering.

Vital: voeders gericht op sterk verbeterde 
technische prestaties 

Secure: voeders met focus op veiligheid en
gezondheid van zowel de big als de consument

Een nieuw, dubbel productengamma

Vital
De Vital-lijn focust op het behalen van topprestaties. Er wordt 

maximaal ingezet op groei, voederopname en technische 

resultaten. De voedersamenstelling is opgebouwd op basis 

van de nieuwste inzichten in de voedingsbehoeftes en 

verteringscapaciteiten van een opgroeiende big. Uniek is hier 

de toevoeging van eigen geproduceerd expandaat.

Secure
De Secure-lijn focust op een veilige en vlotte opstart, met 

behoud van de technische prestaties. Het gebruik van goede 

en snel verteerbare eiwitbronnen laat toe om hogere eiwit- 

en aminozuurgehaltes te voorzien, en toch een hoeveelheid 

onverteerd eiwit op het einde van de dunne darm te 

vermijden. Het voeder bevat verschillende componenten om 

de darmgezondheid te ondersteunen. Ook in de Secure-lijn 

vindt u het eigen geproduceerd expandaat terug. 

Spijsvertering is de sleutel
Eigen onderzoek heeft ons nieuwe inzichten gebracht over 

grondstoffen, voedingsbehoeften en vertering bij biggen. 

Meer en meer gaan we focussen op darmgezondheid rond 

het spenen, om een goed verloop van het speenproces 

zonder zink en een minimaal gebruik aan antibiotica mogelijk 

te maken. Een aangepast voeder kan in deze belangrijke fase 

bijdragen aan een vlotte opstart in de biggenbatterij.

v o o r  g e z o n d e  e n  v i t a l e  b i g g e n



 Zowel twee- als driefasig voeder beschikbaar
 De speenfase is een cruciale fase in het leven van een big. Zijn leven wordt namelijk radicaal    

 omgegooid: nieuwe omgeving, nieuwe soortgenoten en de overgang van melk naar vast voeder.  

Een vlotte overgang en goede voederopname is dan ook een belangrijke uitdaging na het spenen. Een minder goede 

voederopname leidt niet alleen tot een energietekort, maar verhoogt ook het risico op een aantal gezondheidsproblemen. 

Door de productie van expandaat in eigen beheer biedt Leievoeders-Cibus een hoge mate van flexibiliteit in het aanbod van 

haar voeders. U vindt er dan ook zowel een twee- als een driefasig voederprogramma in terug. Zo komt u optimaal tegemoet 

aan de voedingsvereisten van de big in deze levensfase.

     Contacteer onze vertegenwoordiger voor 

     een voederschema op maatEen nieuw, dubbel productengamma

3 fasen voeder

2 fasen voeder

Secure 31prestartersnoep-
voer Secure 32

V11
90 Cu

BIGGEN LC
15 Cu

Secure 33 biggen-
meel biggenmeel laag koper

Gebeurtenis
Gemiddeld biggengewicht

Gebeurtenis
Gemiddeld biggengewicht

Verhokken
> 20 kg

 
12-15 kg

 
7-10 kg

spenen
<5-7 kg

werpen

Verhokken
> 20 kg

 
7-10 kg

spenen
<5-7 kg

werpen

Secure 21prestartersnoep-
voer Secure 22 biggen-

meel biggenmeel laag koper

3 fasen voeder

2 fasen voeder

Vital 31prestartersnoep-
voer Vital 32

V11
90 Cu

BIGGEN LC
15 Cu

Vital 33 biggen-
meel biggenmeel laag koper

Gebeurtenis
Gemiddeld biggengewicht

Gebeurtenis
Gemiddeld biggengewicht

Verhokken
> 20 kg

 
12-15 kg

 
7-10 kg

spenen
5-7 kg

werpen

Verhokken
> 20 kg

 
7-10 kg

spenen
5-7 kg

werpen

Vital 21prestartersnoep-
voer Vital 22 biggen-

meel biggenmeel laag koper

Notities

Notities



Voederopnames

Gamma driefasig voeder
Vital 31                   Secure 31

Vital 32                   Secure 32  

Vital 33                   Secure 33

Gamma tweefasig voeder 
Vital 21                   Secure 21

Vital 22                   Secure 22  

v o o r  g e z o n d e  e n  v i t a l e  b i g g e n

Dagen

5-21

Minimum

150

Optimum

300

Dagen

5-28

Minimum

300

Optimum

500

Spenen op 21 dagen               Spenen op 28 dagen

Voederopname na spenen

Spenen op 21 dagen               Spenen op 28 dagen

Voederopname voor spenen

Dagen

4

7

Minimum

400

1000

Optimum

500

1750

Dagen

3

7

Minimum

400

1100

Optimum

500

1950

Succesvolle biggenopfok is niet alleen het gevolg van 
het gebruik van een goed voederschema, maar ook 
van een totaal management op maat van het bedrijf:

• Een optimaal zeugenmanagement. Door correcte voeding 

in de drachtfase kan het geboortegewicht en speengewicht 

gestuurd worden.

• Een optimaal vaccinatiemanagement. Verteringsproblemen 

komen minder vaak voor bij gezonde biggen, en secundaire 

besmettingen worden dan ook sterk gereduceerd. Zo kan het 

gebruik van antibiotica beperkt worden tot wanneer het écht 

nodig is.

• Een optimaal kraamstalmanagement. Goed begonnen is 

half gewonnen! Biest- en melkopname en stimuleren van de 

opname van vast voeder zijn zeer belangrijk.

• Een optimaal management rond het spenen, op het 

juiste moment en op de correcte manier. Stalklimaat en 

voorbehandelingen van de speenafdeling zijn zeer belangrijk.

• Een optimaal watermanagement, de kwaliteit én kwantiteit, 

maar ook de wijze van verstrekken, zijn zeer belangrijk.

Uw contactpersoon

Leievoeders-Cibus
E. Clausstraat 23, B – 8793 Waregem

Tel: +32(0)56 60.02.01   -  Fax: +32(0)56 61.03.99

info@leievoeders.be   -   www.leievoeders-cibus.be

BTW BE415.930.258


