
Oldambt Luzerne Compact balen 

Welzijnsvoer voor varkens en kippen 
 

Waarom Oldambt Luzerne Compact balen 

 Gaat hokbevuiling maar ook oor- en staartbijten tegen. 
 Omdat iedere dag opnieuw een beetje wordt gegeven,  

blijft het interessant. 
 Varkens zijn er dagelijks een tijd mee bezig en het is erg  

smakelijk. 
 Zorgt ervoor dat er een gezondere darmflora ontstaat en  

het herstellend vermogen wordt vergroot. 
 Doordat de varkens overeind komen, kan de varkenshouder 

goed zien hoe het gesteld is met de gezondheid. 
 Door de kunstmatige droging een zeer constant en schoon  

ruwvoer. 
 Het bevat meer vezels dan een standaard luzerne product 



     Oldambt Luzerne Compact balen 
Oldambt Luzerne bestaat uit pure luzerne. Het varken neemt de luzerne goed op. Een groot ge-

deelte van het blad is uit het product gezeefd, om zo veel mogelijk structuur (stengels) te be-

houden. 

Omdat Oldambt Luzerne handmatig wordt verstrekt door de varkenshouder, ontstaat er beter 

contact met de dieren. Hij ziet dan ook direct hoe en óf de dieren reageren op het voer, dit 

maakt de controle gemakkelijk, doordat de biggen uit zich zelf gaan staan. 

 

Nog een bijkomend voordeel is dat Oldambt Luzerne een positief effect kan hebben op oor- en 

staartbijten. Tevens zou het hokbevuiling tegen kunnen gaan. Soms mesten varkens op de 

dichte vloer, maar zijn geneigd om de plek waar ze eten, schoon te houden. Als ze dagelijks 

eetbaar afleidingsmateriaal op de dichte vloer krijgen, zullen ze minder geneigd zijn daar te 

mesten. Dit afleidingsmateriaal vermindert dwangmatig gedrag. 

Wanneer  Oldambt Luzerne los gestrooid wordt in de hokken, daagt dit de varkens uit om te on-

derzoeken, ruiken, wroeten, alvorens ze het opeten. Een goede afleider dus. Een handje per 

hok per dag is al voldoende. 

Een uitstekende 

afleiding die ook  

zorgt voor een 

gezonde darmflora 

Gewicht   20 kg 

Afmeting   50 x 30 x 30 cm 

Verpakking    folie balen met 4 plastic straps rond de baal 

Houdbaarheid  1 jaar 

Min. Afname  1 pallet 1.00 x 1.20 x 1.95 (lxbxh)  

    48 stuks per pallet 

   

Welzijnsvoer voor varkens en kippen - ook bio 
Verkrijgbaar via Agrifirm NWE klantenservice 
Voor info: Groenvoederdrogerij Oldambt 0597-551302 
www.oldambt.nl   drogerij@oldambt.nl 

 

óók biologisch  

leverbaar 


