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Milkiwean BabyMilk
Het effectieve alternatief voor zeugenmelk
Vloeibare melkvervanger voor in de kraamstal
Geschikt voor moederloze opfok
Lost eenvoudig op en is zeer stabiel
Geschikt voor handmatig en automatisch voeren

Milkiwean BabyMilk

Handmatig voeren

Wat is Milkiwean BabyMilk?
Een complete melkvervanger met hoogwaardige

Babymilk

Speenvoer
Granito/Profito,
Spido

Precoce

zuivelproducten
Formule die zeugenmelk zo goed als mogelijk benadert
Bevat een gebalanceerde mix van goed verteerbare vetten en
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Spenen

Stimuleert voeropname

Spenen

Zorgt voor een vlotte overgang naar vast voedsel

Voeren in automatische systemen
Babymilk

Piccolo

Plasmahoudend product

Hoe Milkiwean BabyMilk gebruiken?

Speenvoer
Precoce, Spido

Zorg voor voldoende biest
Voer kleine hoeveelheden BabyMilk vanaf 12 uur na de 		
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geboorte

Spenen

Spenen

Voer regelmatig kleine hoeveelheden BabyMilk bij voor een
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snelle opname en vermijd dat er restjes achterblijven in de

Voerschema

voedertrog

Leeftijd

Totale hoeveelheid per
toom / dag

dag 1*

75 - 125 ml

dag 2

300 - 400 ml

dag 3 - 4

400 - 600 ml

overgang naar een vloeibare prestarter zoals Milkiwean 		

dag 5 - 8

800 - 1200 ml

Piccolo

dag 9 - 13

1,5 - 2,5 l

dag 13 - 14

1 - 1,5 l

Bij handmatig voeren: Zorg vanaf dag 14 voor een geleidelijke
overgang naar een droge prestarter zoals Milkiwean Precoce
Bij automatisch voeren: zorg vanaf dag 7 voor een geleidelijke

Bereiding

* dag 1 = geboortedag. Begin 12 uur na de geboorte met voeren.
Let op: Dit voerschema is een richtlijn. Verlaag het volume als de
biggen niet de volledige dosering opnemen. Verhoog het volume als
de opname goed is. Het dagelijkse rantsoen hangt af van verschillende
factoren, onder andere de melkproductie van de zeug, het klimaat en de
omvang van de toom.
Bij handmatig voeren wordt aangeraden om 2x per dag te voeren.
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Bereid Milkiwean BabyMilk in de verhouding van 1: 4
= 1kg poeder + 4 l lauw water (bij voorkeur 45°C)

company.com
www.milkiwean.com
Milkiwean is a brand of Trouw Nutrition, a nutreco company. For more information www.trouwnutrition.com
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