
Daarom heeft Booijink Veevoeders verschil lende voerlijnen ontwikkeld.  
Om het optimale resultaat te behalen moet het juiste voer op het juiste  
bedrijf worden ingezet op het juiste moment. 

De volgende zaken zijn hierbij van groot belang, namelijk: de gezondheids-
status van uw bedrijf en de strategische richting die past bij u als ondernemer. 
Wat is de richting die het bedrijf op wil gaan: het bereiken van een 
maximale groei, het minimaliseren van de arbeid of de kans 
op gezondheidsproblemen verminderen?

De voerlijnen van Booijink Veevoeders zijn de beste 
garantie dat uw biggen in goede gezondheid en 
op het juiste gewicht de eindstreep halen. 

In de varkenshouderij zijn alle varkensbedrijven uniek. Er zijn 

verschillen in productieniveau tussen bedrijven, maar zelfs binnen 

één bedrijf kan de productie variëren. De productie is afhankelijk 

van verschillende factoren zoals wisselende gezondheidstoestand, 

management of klimaat in een bepaalde periode. Dit leidt tot variatie 

in het aantal biggen per worp, het speengewicht en de uniformiteit 

rond afleveren.
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De volgende voerlijnen heeft Booijink Veevoeders 
in het assortiment voor de speen- en opfokperiode:
• Biggroei Safe
• Biggroei Plus
• Biggroei Power
• Biggroei Balans
• Biggroei Speciaal

Zoogperiode
Het voeren van biggen begint al tijdens de zoogperiode. Tijdens de zoogperiode is het van 
groot belang de big zo goed mogelijk voor te bereiden op het spenen. Vanaf de eerste 
levensweek is het belangrijk om een prestarter bij te voeren zodat een big kan wennen aan 
vast voer. Als de voeropname voor het spenen op een goed niveau ligt hebben de biggen 
met spenen veel minder last van een speendip. 

Hiervoor heeft Booijink Veevoeders de volgende prestarters in het assortiment: 
• Prestarter Elite
• Prestarter Perfect

Speenperiode
Voor een big is het spenen een hele ingrijpende periode. Door een goede voeropname 
voor het spenen vreten de biggen na het spenen vlotter door, hierdoor blijven darmvilli 
beter intact en is er minder kans op darmstoornissen en streptococcen. Daarnaast is door 
een goede voeropname te voorkomen dat er een te grote negatieve energie balans 
ontstaat. Bij de speenvoeders hebben we bij Booijink gebruikt gemaakt van hoogwaardige 
en makkelijk verteerbare grondstoffen, die afgestemd zijn op de verteringmogelijkheden 
van de big. De samenstellingen benaderen de ideale eiwitsamenstelling door gebruik van 
hoogwaardige grondstoffen aangevuld met vismeel, synthetische aminozuren, enzymen en 
alle noodzakelijke vitaminen, mineralen en sporenelementen.

Opfokperiode

Bij het opfok voer is het als eerste belangrijk dat dit aansluit bij het speenvoer. Booijink 
Veevoeders heeft in de samenstelling van het speenvoer en opfokvoer bewust gekeken 
naar de grondstof keuze om te zorgen voor een goed aansluiting. Booijink Veevoeders 

verschillende voerlijnen die ingezet kunnen worden bij verschillende situaties wat sterk 
ras, gezondheid en bedrijfsafhankelijk is.




