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‘Focus op voer dwingt ons de beste te zijn’
“Alleen als het de boer goed gaat, kan 

ook ForFarmers succes hebben!” Yoram 

Knoop, per 1 januari 2014 de nieuwe alge-

meen directeur van alle ForFarmers be-

drijven, laat er geen twijfel over bestaan. 

Voer in de breedste zin van het woord is en 

blijft de kernactiviteit van ForFarmers. 

ForFarmers is een prachtig bedrijf met 

volop potentie, Yoram Knoop kan het 

niet genoeg benadrukken. “in relatief 

interview

korte tijd zijn drie grote bedrijven – 

ForFarmers , Hendrix en BoCm PaULs – 

geïntegreerd, daar mag de onder neming 

best trots op zijn. Het fundament ligt er. 

daarop kunnen we nu verder bouwen 

aan meer efficiency, kennis, duurzaam-

heid. We staan nog maar aan het begin. 

ik begrijp het als klanten zeggen dat ze 

nog onvoldoende verbetering hebben 

gezien, maar gezien de omvang van 

de hele operatie vind ik het een hele 

Yoram Knoop, nieuwe directeur ForFarmers Bv

“Het is onze verantwoordelijkheid om de meest efficiënte voeroplossing te bieden”, aldus Yoram Knoop, 

de nieuwe algemeen directeur van ForFarmers.
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Column

Optimaliseer de technische 
resultaten op uw bedrijf.

Beste varkenshouder,

onze sector werd de laat-

ste weken nogal beïnvloed 

door de politieke arena in 

de oekraïne en de Krim 

met helaas opnieuw stij-

gende grondstofprijzen tot 

gevolg. en anderzijds is er de afrikaanse 

varkenspest die zorgt voor handels-

belemmeringen van varkensvlees. voor 

u als varkenshouder zijn dit ongewenste 

zaken die buiten uw invloedssfeer liggen 

maar u wel enorm kunnen beïnvloeden. 

Het is dus van belang u te blijven richten 

op die zaken waar u wel zelf vat op heeft, 

zoals de optimalisatie van de technische 

resultaten op uw bedrijf waar wij met  

onze kwaliteitsproducten en advies graag 

aan willen bijdragen. in deze voertaal 

vertellen we u dan ook meer over de 

management - en voeraanpak op hoogpro-

ductieve bedrijven, de duidelijke resulta-

ten die onze Biest-score en agroscoop u 

kunnen bieden en ons vernieuwd alpha 

1 assortiment. en we gaan op bezoek 

bij het bedrijf Logie dat kosten bewust 

biggen produceert. ik wens u alvast veel 

lees plezier met deze voertaal en pik er 

datgene uit wat bij uw bedrijf past.

met vriendelijke groeten, 

Lammert veenhuizen, 

directeur België

ForFarmers Hendrix Belgie  

Reageren?
mail naar voertaal@forfarmers.eu

‘Focus op voer dwingt ons de beste te zijn’
Yoram Knoop, nieuwe directeur ForFarmers Bv

prestatie  dat we als bedrijf staan waar 

we nu staan. vanaf nu gaan we echt 

stappen zetten.”

Bijdrage aan rendement

dat ForFarmers verder moet groeien, 

staat voor Yoram Knoop buiten kijf. 

“verdere groei zal ons in staat stellen de 

efficiency te verhogen en meer ken-

nis te vergaren. daarmee kunnen we 

zorgen voor hoog renderend voer tegen 

de beste waarde-prijsverhouding. Zo 

leveren we een bijdrage aan het rende-

ment van de boer én aan duurzaamheid 

door efficiënter gebruik te maken van 

schaarse grondstoffen. tegelijkertijd 

zijn we ons er terdege van bewust dat 

we dicht bij de boer moeten blijven. Het 

is onze rol om klanten te adviseren bij 

een zo efficiënt mogelijke productie van 

melk, vlees en eieren. onze specialist 

blijft natuurlijk het voornaamste contact 

voor de klant. de relatie die hij heeft 

met de boer is van groot belang. Hierin 

willen we verder investeren.” 

Hele spectrum

de speelruimte voor de agrarische 

sector wordt steeds beperkter. als 

marktleider ziet ForFarmers het als 

haar plicht om in ontwikkelingen voorop 

te gaan en klanten daarin bij te staan. 

“Wij zoeken naar de beste voeroplossing 

op het boerenerf. dat kan mengvoer 

zijn, maar net zo goed concentraten of 

losse grondstoffen. dat is ‘the total feed 

business’ waar we naartoe werken.  

We willen het hele spectrum beslaan 

en de boer helpen bij het maken van 

de juiste keuze. dat is overigens niet 

hetzelfde als ‘u vraagt, wij draaien’”, 

beklemtoont Knoop. “ook hierin is het 

onze verantwoordelijkheid om de meest 

efficiënte oplossing te bieden. Wij heb-

ben in alle landen waar we actief zijn 

een sterke positie omdat we focussen 

op een leidende positie in voer op het 

boerenerf. Kunnen wij het dan maken 

om niet concurrerend te zijn? absoluut 

niet! Het dwingt ons om altijd te zorgen 

dat wij de beste voerleverancier zijn.”

Profiel

Yoram Knoop (44) heeft na zijn studie 

bedrijfskunde aan de erasmus 

Universiteit rotterdam veel interna-

tionale bestuurservaring opgedaan bij 

verschillende bedrijven, onder andere 

bij owens Corning (composieten), 

Quest international (geur- en smaak-

stoffen) en de laatste jaren bij Cargill 

(concentraten voor diervoeder). Hier 

was hij algemeen directeur Premix & 

nutrition voor europa, het midden-

oosten en afrika.

"Wij blijven dicht 
bij de boer"

Reageren?
mail naar info@forfarmershendrix.be
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reportage

Bedrijfsuitbreiding  

toen stijn mee in het bedrijf stapte,  

besliste de familie Logie het zeugen -

aantal uit te breiden tot 350. Ze kozen er 

bewust voor om de kraamafdeling,  

de dek- en drachtstal en de biggenafde-

ling in drie aparte gebouwen onder te 

brengen. de dek- en drachtafdeling werd 

in een nieuwbouw ondergebracht, goed 

voor 2 dekgroepen en 3 drachtgroepen.  

de bestaande boxenstal werd omgevormd 

tot een kraamstal. “ik koos hier bewust 

voor ruime kraamhokken met voldoende 

ruimte rond de zeug in plaats van balans-

kraamhokken,” vertelt stijn Logie. de 

bestaande kraamstal is omgebouwd tot 

biggenafdeling, met twee aparte groepen 

biggen en een restafdeling. Het 4-weken-

systeem dat zijn ouders een achttal jaar 

geleden invoerden, blijft stijn behouden. 

“Het 4-wekensysteem heeft zijn voordelen 

voor iemand die gestructureerd werkt. 

op die manier kan ik ook meer zeugen 

houden met hetzelfde aantal kraamhok-

ken en kan ik grotere groepen biggen 

verkopen”, verduidelijkt stijn. “ik ben na 

de uitbreiding ook blijven verder werken 

met de topigs 20 zeug, omdat dit een 

makkelijke zeug is en we daar altijd al 

tevreden over waren.”

Voeding

Bij de uitbreiding koos stijn bewust om 

verder te blijven werken met CCm. “de 

maïs past goed in ons teeltplan en drukt 

de voederkosten.” in alle rantsoenen 

Twee jaar geleden stapte Stijn Logie mee 

in het landbouwbedrijf van zijn ouders  

An en Marc. Er kwam een uitbreiding 

naar 350 zeugen en er werd een nieuwe 

stal gebouwd. Stijn besliste het 4-weken-

systeem aan te houden en focust vandaag 

vooral op kostenbewust produceren van 

biggen.

“Kostenbewust biggen produceren”
op bezoek bij Logie agro nv in Westouter
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wordt gewerkt met 50% CCm en 50% 

combinant. de bestaande installatie 

uit het jaar 2000 werd aangepast voor 

de babybiggen en kraamhokken. Voor 

de nieuwe dek- en drachtstal werd een 

nieuwe installatie geplaatst met één 

kegelmenger  en twee voorraadbunkers. 

’s avonds wordt het mengsel aange-

maakt om ’s morgens te verdelen.  

“We werken met een apart mengsel voor 

dracht en lactatie. tussen spenen  en 

dekken krijgen de zeugen het lactatie-

mengsel aangevuld met dextrose.  

de biggen op de biggenbatterij krijgen 

eerst een extra veilig mengsel om  

3 weken na spenen over te schakelen  

op een groeivoeder tot aan de afleve-

ring”, legt stijn uit. 

Gezondheid

de familie Logie zet heel sterk in op 

gezondheid. door de kraamafdeling, 

dek- en drachtstal en de biggenafde-

ling effectief in drie aparte gebouwen 

onder te brengen dalen de gezond-

heidsrisico’s. de twee groepen biggen 

in de biggenafdelingen worden strikt 

gescheiden gehouden. “We besteden 

ook zoveel mogelijk aandacht aan de 

looplijnen en gaan er bewust mee om 
>> vervolg op pagina 6

De dek- en drachtafdeling werd ondergebracht in een nieuwe stal.

Er werd een nieuwe CCM-installatie geplaatst voor de dek- en drachtstal.Op het bedrijf Logie krijgen de biggen zoveel mogelijk biest van eigen moeder.

“Kostenbewust biggen produceren”

“verder 
optimaliseren
en blijven 
verbeteren”

in ons werkschema . Bij de aankoop van 

de jonge zeugen schakelen we vanaf nu 

ook over naar het aanleveren van drie 

leeftijdsgroepen per levering. Hierdoor 

beperken we het risico op ziekte insleep. 

deze jonge zeugjes komen dan in de 

nieuwe quarantainestal terecht,” vertelt 

stijn. daarnaast hanteert de familie een 

strak vaccinatieschema en ligt de focus 

op preventief vaccineren.

Kraamstalmanagement

an, de moeder van stijn, houdt zich 

voornamelijk bezig met de kraamstal en 

hanteert een strak kraamstalmanage-

ment. “de eerste 24 uur na het werpen 

probeer ik zo weinig mogelijk biggen te 

verleggen. ik vind het belangrijk dat de 
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biggen zoveel mogelijk biest van de eigen 

moeder krijgen.  

na 24 uur probeer ik zo goed als kan 

om gelijke tomen te creëren door de 

kleinere biggen bij jongere zeugen te 

leggen en de grotere bij oudere zeugen,” 

legt an uit. alternerend zuigen wordt 

hier zo weinig mogelijk toegepast en 

ook voorspenen gebeurt niet zo vaak. 

voorspenen gebeurt vanaf dag 6 en er 

worden tot op vandaag maximum 50 big-

gen per groep voorgespeend, of 0,7 big/

worp. 

Toekomst

de doelstellingen die stijn en zijn familie 

voor ogen hebben in de nabije toekomst 

zijn blijvende aandacht voor de uni-

formiteit van de biggen en het streven 

naar een constante van minstens 13,5 

gespeende biggen per worp, waarvan  

13 bij de zeug. “nu hebben we een score 

van 13,4 gespeende big per worp, maar 

voor 2014 moet dit zeker minstens 13,5 

worden,” verduidelijkt stijn. “tot op he-

den kan ik het aantal restbiggen die niet 

met hun eigen groep kunnen verkocht 

worden beperken tot 2% en dit wil ik zo 

houden.”

 “op de planning staan nu nog douches 

voor ontvangst in het kader van biovei-

ligheid en een aantal automatiseringen 

om de werkefficiëntie nog te verhogen. 

daarnaast wil ik ook gebruik gaan 

maken van agroscoop van ForFarmers 

Hendrix om ook op die manier nog 

verbeteringen te kunnen aanbrengen. 

agroscoop geeft op een overzichtelijke 

manier een analyse van de bedrijfsresul-

taten weer waar je makkelijk conclusies 

kan uit trekken om verbeterpunten op 

het bedrijf aan te pakken. Kortom, in de 

nabije toekomst wil ik verder optimalise-

ren en blijven verbeteren,” besluit stijn 

Logie.

Het bedrijf Logie besliste onlangs een Biest-Score® door ForFarmers Hendrix  

te laten uitvoeren. “dankzij Biest-score® krijg je een beter inzicht in de biest-

opname van de biggen. Per groep wordt er bij 6 biggen van 6 zeugen op 24 à  

48 uur na de geboorte bloed getrokken. Hiervan wordt de igg-concentratie 

(=antistoffen) bepaald. de zeugen moesten bij de proef minimum 16 levend  

geboren biggen hebben. de biggen worden dan ook gewogen, evenals na  

7 dagen en bij het spenen. als op dag 7 het geboortegewicht ruim verdubbeld is, 

weet je al dat je goed zit”, vertelt stijn. “via Biest-score® krijg je ook bevestiging 

inzake kraamstal management. 

In bovenstaande figuur zijn de bemonsterde tomen weergegeven. De gegevens 

per bemonsterde toom zoals zeugnummer, het aantal levend geboren biggen en 

het aantal doodgeboren biggen staan in de legende onder de figuur vermeld. De 

groene lijn is het gemiddelde van alle deelnemende bedrijven. de afkapwaarde 

(rode lijn) is afkomstig uit een amerikaans onderzoek (vallet et al 2013). een igg 

concentratie onder deze afkapwaarde wordt geassocieerd met een hoger risico 

op uitval.
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3 Zeug 506  cyclus 2 LG 18 DG 0

4 Zeug 255  cyclus 3 LG 19 DG 0

5 Zeug 165  cyclus 5 LG 17 DG 4
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Zeug cyclus  LG DG
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Benchmark alle bedrijven

IgG waarden uitgezet per toom

duidelijke resultaten met Biest-score® 
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resultaten vleesvarkens 

Technische resultaten vleesvarkens 
bepalen voor groot deel rendement

Inzicht in cijfers is van groot belang in de 

vleesvarkensstal. Alleen door te meten 

kunnen we bijsturen en optimaliseren. 

Daarom is het opvolgen en verzamelen 

van resultaten een dagelijks aandachts-

punt voor de varkensspecialisten van 

ForFarmers Hendrix.

Cijfers 2013

de verzamelde resultaten van 2013 laten 

goede gemiddelde cijfers zien. “deze 

cijfers zijn voor ons een bevestiging van 

stabiliteit in kwaliteit van onze sigma 

voeders,” geeft maarten van Horen, 

productmanager varkens, aan. “naast 

een controle van ons assortiment zijn de 

gegevens vooral bedoeld voor onze klan-

ten om tijdig bij te sturen. verbetering van 

technische kengetallen is immers altijd 

een doelstelling.”

in 2013 werden de cijfers van meer 

dan 125.000 afgeleverde vleesvarkens 

verzameld .

de spreiding in resultaten blijft erg groot. 

“de bedrijfsomstandigheden verschil-

len heel erg. op vlak van gezondheid 

bijvoorbeeld, de meest bepalende factor 

voor een goed technisch resultaat. ook 

zien we groter wordende verschillen door 

toepassing van andere eindberen en van 

immunocastratie,” aldus maarten van 

Horen.

Invloed van opzetgewicht

ook binnen eenzelfde bedrijf of stal kan 

het resultaat per ronde anders zijn. een 

van de verklaringen hiervoor is een ver-

schil in opzetgewicht. maarten geeft meer 

uitleg: “Biggen die bij opzet minder dan 

20 kg wegen nemen in het begin van de 

ronde duidelijk minder voeder op.  

dit vertaalt  zich in een lagere groei.  

Het is van belang om de voederstra-

tegie voor deze biggen aan te passen. 

Het ideale opzetgewicht is 21 à 24 kg.  

Zwaardere biggen bij opzet presteren 

ook vaak minder goed, o.a. doordat de 

bezetting in de biggenbatterij vaak te 

hoog is geweest.”

Resultaten verbeteren

een goed technisch resultaat is de som 

van voeder, voeder toepassing, water, stal, 

management en gezondheid. Het uitge-

breide assortiment sigma voeders biedt 

voor elk wat wils. “met de verschillende 

voederlijnen en fasen kunnen we perfect 

sturen op de behoefte van de varkenshou-

der. Zowel richting groei, de scherpste 

voederconversie als richting karkaskwa-

liteit. Bovendien beschikken we met Pig 

Care over een heel interessant hulpmid-

del om de gezondheid van een bedrijf te 

monitoren. de combinatie van het juiste 

voeder en gezonde dieren is de basis van 

succes,” aldus maarten van Horen.

Totaal 50 % beste 50% beste 

 groei nutr.vc

opzet (kg) 23.3 22,7 22,9

Afleveren (kg) 114,6 116,6 115,7

groei (g/d) 724 758 735

Bruto vC 2,77 2,73 2,71

nutritionele vC 2,52 2,46 2,44

opname (kg/d) 2,00 2,08 1,99

sterfte (%) 2,4 2,4 2,4

Resultaten 2013 van 125.000 vleesvarkens Invloed van opzetgewicht

Opzetgewicht (kg)

< 20 20-22 22-25 22-25

opzetgewicht (kg) 18,6 21,5 23,5 27

Aflevergewicht (kg) 116,5 114,5 113,6 116,9

groei (g/d) 718 736 724 712

Bruto vC 2,72 2,73 2,78 2,9

nutritionele vC 2,50 2,49 2,55 2,54

opname (kg/d à) 1,96 1,98 1,98 2,05

sterfte (%) 2,3 2,5 2,4 2,5
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resultaten zeugen

Hoogproductieve bedrijven vragen gerichte voer- en managementaanpak 

Evolutie resultaten

Uit de tabel hieronder blijkt dat er veel 

veranderd is: de bedrijven worden groter 

en zijn beter gemanaged. daarnaast 

neemt de toomgrootte sterk toe. een 

duidelijke trend is ook de dalende speen-

leeftijd.

Het is een uitdaging voor elke varkens-

houder om met deze veranderingen om 

te gaan. meer levend geboren biggen 

betekent een lager geboortegewicht en 

druk op vitaliteit van biggen. met voeder 

– voedersoort en toepassing – kunnen 

we bijsturen, op voorwaarde dat er vol-

doende cijfers beschikbaar zijn. 

Inzicht in cijfers

Het gemiddeld aantal levend gebo-

ren biggen van de 10 beste bedrijven 

(hoogste productiegetal) is 15,1. deze 

bedrijven spenen gemiddeld meer dan 

De technische resultaten op de zeugen-

bedrijven zijn de afgelopen jaren spec-

taculair gestegen. De verzamelde  cijfers 

van 2013 bij klanten van ForFarmers  

Hendrix laten dit duidelijk zien. Naast 

het assortiment Diva zeugenvoeders 

beschikt ForFarmers Hendrix ook over 

innovatieve hulpmiddelen zoals Biest- 

Score®, Agroscoop en de bigvitaliteits-

check om de resultaten op uw bedrijf 

naar een nog hoger niveau te tillen.

2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

gemiddeld aantal zeugen 163 169 171 192 214 247 255 285 303 340

% herdekkingen 13,3 13,2 13,3 11,2 10,9 10,3 9,2 9,8 9,8 9,4

% uitval voor spenen 11,4 11,7 12,0 12,3 12,5 12,4 12,8 13,1 12,6 12,0

interval spenen-dekken 6,9 6,7 6,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0

speenleeftijd 27,3 26,3 26,1 25,5 24,8 24,2 23,7 23,6 23,0 22,6

Worpindex 2,26 2,27 2,29 2,32 2,32 2,34 2,36 2,37 2,37 2,38

totaal geboren/worp 11,9 12 12,3 12,7 13,2 13,5 13,9 14,4 14,5 14,8

% doodgeboren/worp 7,7 7,6 7,7 7,9 8,1 8,2 8,4 8,3 8,2 7,9

Levendgeboren/worp 11,0 11,1 11,3 11,6 12,1 12,3 12,8 13,2 13,3 13,6

gespeend/worp 9,8 9,8 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,5 11,6 11,9

Productiegetal 22,0 22,3 23,0 23,7 24,5 25,3 26,3 27,2 27,6 28,4
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Hoogproductieve bedrijven vragen gerichte voer- en managementaanpak 
13,5 biggen. gemiddelde cijfers zeggen 

echter niet zo veel. Het is veel interes-

santer om te weten hoe de spreiding 

van bepaalde parameters binnen een 

bedrijf is. met Agroscoop kunnen we de 

spreiding van het aantal levend geboren 

biggen in kaart brengen: in figuur 1 zien 

we dat op dit bedrijf 47 % van de tomen 

uit 17 of meer levend geboren biggen 

bestaan.

een tweede hulpmiddel is de bigvitali

teitscheck. van 40 tomen worden alle 

biggen individueel gewogen. deze 

gegevens  worden vervolgens in een mo-

del ingelezen. Het model geeft inzicht in 

de verdeling van de geboortegewichten 

per worpnummer (figuur 2). Bij oudere 

zeugen is de spreiding in geboorte-

gewicht over het algemeen groter.

op basis van deze gegevens kan er o.a. 

met voeder worden bijgestuurd. Figuur 

3 laat een voorbeeld zien van een bedrijf 

waar het toomgewicht bij de oudere 

zeugen lager was dan de streefwaarde.  

Het voederschema einde dracht voor de 

oudere zeugen werd daarom verhoogd.
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Figuur 3: bigvitaliteitscheck, verloop toomgewicht in relatie tot worpnummer.

Figuur 2: bigvitaliteitscheck, verdeling geboortegewicht per worpnummer.

Figuur 1: Agroscoop, verdeling van het aantal levend geboren biggen.
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nieuw

De evolutie in technische resultaten in 

de varkenshouderij gaat enorm snel. 

Het aantal levend geboren biggen blijft 

stijgen. Door het toepassen van een 

optimale voederstrategie en door het 

verbeterde management in de kraamstal 

blijft de uitval van biggen voor spenen 

beperkt. Gevolg: het aantal gespeende 

biggen per zeug is erg hoog. In combina-

tie met een korte zoogduur leidt dit tot 

biggen met een lager speengewicht. 

Technische resultaten biggen

vroeg en licht gespeende biggen vragen 

een speciale aanpak. in een vierweken-

systeem bijvoorbeeld wegen biggen 

gemiddeld tussen de 5,2 en 5,8 kg bij het 

spenen. dit is afhankelijk van het aantal 

gespeende biggen per zeug. naast 

het gemiddelde speengewicht is de 

spreiding van groot belang. de lichtste 

biggen zullen zonder speciale behande-

ling moeilijker opstarten. gevolg: het 

verschil in gewicht bij spenen zal op  

10 weken leeftijd nog veel groter wor-

den. speciaal voor deze licht gespeende 

biggen heeft ForFarmers Hendrix het 

assortiment alpha 1 voeders aangepast.

Toepassing Alpha 1 voeders

op de meeste bedrijven met grote to-

men starten de biggen op de 2e levens-

dag met Baby Milk of Baby Milk Yoghurt. 

nesten die deze melk goed opnemen 

Alpha 1, biggenvoeders voor het behalen van topresultaten
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Speenleeftijd 3 weken

Speenleeftijd 3 weken, speengewicht < 5,5 kg

Speenleeftijd > 24 dagen

krijgen dit tot 12 dagen leeftijd (zie sche-

ma). daarna schakelen de biggen naar 

het eerste droogvoeder: alpha Premium 

meel. dit kan nat (500 g/l water) of 

droog aangeboden worden. vervolgens 

gaan de biggen vanaf 5 dagen voor het 

spenen over naar een alpha 1 voeder. 

dit voeder wordt ook na spenen aan de 

biggen verstrekt. voor biggen met een 

lagere opnamecapaciteit (afhankelijk 

van speenleeftijd, -gewicht en genotype) 

Alpha 1, biggenvoeders voor het behalen van topresultaten

MeeR INFoRMAtIe
oveR oNS AlphA ASSoRtIMeNt? 
www.FoRFARMeRSheNdRIx.Be/AlphA

is dat alpha 1 maximal meel of kruimel. 

vanaf spenen rekenen we met 0,7 à 1 kg 

alpha 1 per big. Het is wel aan te raden 

de kleinste biggen vanaf spenen op-

nieuw alpha Premium meel te geven.

voor een groep biggen met een gemid-

deld speengewicht dat lager dan 5,5 kg 

is kiezen we voor een aparte aanpak. 

deze biggen starten met alpha Premium 

meel (0,7 kg/big) en schakelen dan naar 

alpha 1 ideal kruimel. Hiervoor voorzien 

we 1,5 à 2 kg per big. de volgende fase 

is dan alpha 2 vital of maximal.
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Boeren met ambitie

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmershendrix.nl/biest  

Sturen met de Biest-Score® 
Krijgen uw biggen voldoende biest? Daarvoor moet uw biestmanagement optimaal zijn.  
Dit betekent goede voeding in dracht en lactatie en een goed kraamstalmanagement. 
Biest bevat antistoffen die de biggen bescherming bieden tegen ziekten. Wilt u weten  
of uw biggen voldoende biest drinken? Doe de Biest-Score®.

ADV DIVA Biestscore 230x290 3 mm.indd   1 19-12-13   14:00

Boeren met ambitie

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmershendrix.be/biest
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e Sturen met de Biest-Score®

Krijgen uw biggen voldoende biest? Daarvoor moet uw biestmanagement optimaal zijn.
Dit betekent goede voeding in dracht en lactatie en een goed kraamstalmanagement.
Biest bevat antistoffen die de biggen bescherming bieden tegen ziekten. Wilt u weten 
of uw biggen voldoende biest drinken? Doe de Biest-Score® en maak gebruik van ons  
Diva-assortiment.

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmershendrix.be/biest


