
VOOR GEZONDE BIGGEN MET MEER WEERSTAND

EASYMEEL



Meel opnieuw uitgevonden

MOND
•  Goede voeropname in 

de kraamstal
•  Geleidelijke opname na 

spenen
•  Meel geeft meer 

speekselproductie dan 
korrel. Dit zorgt voor 
enzymproductie en 
daarmee voor een 
betere voorvertering 
van het voer.

MAAG
•  Geleidelijke toestroom 

van voedselbrij met 
meer enzymen erin

•  Betere aanzuring van de 
voedselbrij door groter 
contactoppervlak

•  Toegevoegde zuren 
werken beter

•  Meer geleidelijke 
lediging naar dunne 
darm

•  Goede aanzuring en 
werking van de 
voedingszuren is 
essentieel om o.a. coli in 
bedwang te houden.

DUNNE DARM
•  Door geleidelijke 

aanvoer rustige passage 
door de dunne darm en 
goede opname van 
voedings stoffen

•  Goede aanzuring zorgt 
voor gezonde darmflora 
en geeft coli’s minder 
kans om darmvlokken te 
beschadigen.

DIKKE DARM
•  Door goede opname 

voedings stoffen  
in de dunne darm 
minder kans op 
onverteerde voedings
stoffen in de dikke darm 
en minder kans op 
dunne mest

•  De beter behouden 
vezelstructuur zorgt 
voor goede fermentatie 
en indikking van de 
voedselbrij en geeft 
mooie vaste mest.

‘Samen met mijn zwager 
Iwan Gijsbers heb ik een 
gesloten bedrijf in Deurne 
met 300 zeugen en 3.000 
vlees varkens. Sinds ik 
EasyMeel gebruik zijn de 
verschillen in de gewichten 
bij de aflevering van de 
vleesvarkens een stuk 
kleiner geworden. Ik heb 
veel uniformere koppels. Binnen mijn 3-weken-
systeem is de biggengroei met 10% toegenomen.’

Theo Meulendijks  Varkenshouder in Deurne

‘DE GROEI VAN DE BIGGEN  
BINNEN MIJN 3 WEKEN SYSTEEM  
IS TOEGENOMEN MET 10%.’

Bekijk de film over de ervaringen van Theo op het 
YouTube kanaal van Voergroep Zuid

‘Wij hebben een gesloten 
varkensbedrijf met 350 
zeugen en 3.000 vlees-
varkens in Oploo. Sinds 
mei 2014 voeren wij 
EasyMeel aan de biggen 
vanaf 5 dagen voor het 
spenen tot circa 14 dagen 
na spenen en dat bevalt 
uitstekend.  
Het uitvals percentage is, sinds de inzet van  
EasyMeel in mei 2014, met liefst 43% gedaald!’

Jan van de Weijer  Varkenshouder in Oploo

‘UITVAL NA SPENEN MET 43% 
GEDAALD DOOR INZET EASYMEEL’

Bekijk de film over de ervaringen van Jan op het 
YouTube kanaal van Voergroep Zuid

GROEI VOOR EN NA
GEBRUIK EASYMEEL

+10%

UITVAL VOOR EN NA 
GEBRUIK EASYMEEL

-43%

HET RESULTAAT
•  Sterke, gezonde biggen die door de zeer goede, 

maar meer geleidelijke voeropname goed groeien.
•  Een betere vertering van het voer, wat de 

darmgezondheid ten goede komt.
•  Minder kans voor ziektekiemen die diarree, 

streptokokken en oornecrose veroorzaken.
•  Lagere uitval
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UITVAL 4 MAANDEN VOOR EN 4 MAANDEN 
NA DE INZET VAN EASYMEEL

Bron: Pigmanager Agrovision

Sinds de introductie van EasyMeel in 2014 ziet 
Voergroep Zuid steeds meer zeugenhouders 
overstappen op het voeren van meel aan biggen.  
De meeste zeugenhouders weten nog wel dat meel 
erg goed is voor biggen. Maar meel is uit de gratie 
geraakt omdat het bleef hangen in moderne 
voerinstallaties. Dat probleem is nu opgelost. 

EasyMeel heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen  
als een nieuwe meelsoort die wel goed uit silo’s en 
voerbakken stroomt en die biggen gezonder en sterker 
maakt.

UNIEKE LOOPEIGENSCHAPPEN
EasyMeel heeft een unieke samenstelling waardoor de 
voeders zeer goede loopeigenschappen hebben. Door 
het uitgekiende productieproces ontstaan er steeds 
nieuwe breukvlakken in het meel waardoor er geen 
brugvorming kan optreden.

Bekijk de film over de loop eigenschappen van 
EasyMeel op www.voergroepzuid.nl/easymeel

BETERE VOEROPNAME EN VERTERING
EasyMeel geeft een meer geleidelijke voeropname en 
een hogere speekselproductie. In combinatie met de 
grotere contactoppervlakte van het product, geeft dit 
een betere vertering. Doordat het meel niet geperst 
wordt, blijft de werking van mineralen, sporen
elementen, vitamines, zuren en probiotica voor de volle 
honderd procent behouden.



Meer informatie:
Mastenbroekweg 2 • 6006 PT Weert • T +31(0)49 55 84 990 
Stationsstraat 122 • 5751 HJ Deurne • T +31(0)88 73 00 500
varkens@voergroepzuid.nl

www.voergroepzuid.nl

Voersoort Toepassing

Easy PreSpeen korrel Van 5 dagen leeftijd tot maximaal een week na spenen.

Easy Speen meel Speenmeel van 7 dagen voor spenen tot 14 dagen na spenen.

Easy Continu-1 meel      Continumeel van 7 dagen voor spenen tot 21 dagen na spenen.

Easy Big kruimel Allround biggenkruimel, vanaf 12 dagen na spenen tot afleveren.  
Combineert groei met preventie tegen streptokokken en necrose.

Easy Continu-2 kruimel Continukruimel, in te zetten vanaf 7 dagen na spenen.
Past goed in een strategie die necrose voorkomt.
Inzetbaar als groeivoer voor biggen met Pietrainbloed. 
Wordt bij Groei-biggen opgevolgd door Easy Big kruimel of Easy Transit kruimel.

Easy Transit kruimel    Transitkruimel, te voeren vanaf 2,5 week na spenen tot afleveren.  
Aansluitend in te zetten na Easy Speen meel of Easy Continu-1 meel  
in een strategie waarbij beheersen van streptokokken de focus heeft.

Assortiment EasyMeel

‘Om voor de Nederlandse zeugen-
houderij een goede marktpositie te 
behouden moeten er kwalitatief 
goede biggen zonder antibiotica 
worden geproduceerd. 

Als Voergroep Zuid leveren we hier 
een belangrijke bijdrage aan door 
met EasyMeel ervoor te zorgen dat 
de darmgezondheid van biggen 
verbetert. Een goede darmgezond-
heid draagt bij aan gezonde en snel 
groeiende biggen.’

Peter Scheres 
Productmanager Varkens 
bij Voergroep Zuid


