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Forti Boost 
- kant en klare vloeibare prestarter/ speenvoeder -  

FORTIBOOST voorkomt onnodige schommelingen in voeropname na spenen

FORTI BOOST is gemaakt volgens het FOOD-for-FEED-concept en bevat GMP+ 
gecertificeerde grondstoffen : 

• De grondstoffen ontstaan bij de verwerking van premium producten (koekjes, 
deegwaren, brood, etc.)  uit de levensmiddelenindustrie.  Het bevat ontsloten 
zetmeel en wordt vloeibaar geleverd. 

• Toevoeging van speciaal geselecteerde en op elkaar afgestemde vitaminen en 
mineralen zorgt dat het uitermate geschikt is voor de opfok en groei van de zeer 
jonge big. 

FORTI BOOST versterkt de groeistart van de big en stimuleert de darmgezondheid en 
dus de totale gezondheid van de big .

Leeftijd FORTI BOOST
(ml/big/dag)

Gr/dier/dag
(88% DS)

5 10 4.63

12 25 11.56

19 55 25.11

26 100 46.25

Bij spenen op 26 d :

Opname vóór spenen/big : ong. 1 liter
Opname na spenen/big:  1 liter

Bij spenen op 21 d  

Opname vóór spenen/big : ong. 0.7 liter
Opname na spenen/big:  0.7 liter

Gebruik Bereiding 

•vanaf d5 tot max. 5 d na spenen,
Na spenen de hoeveelheid droogvoeder (PIGGY 
START) die in de FORTI BOOST wordt verstrekt 
geleidelijk  verhogen  tot er enkel droogvoeder wordt 
gevoederd.  

WEETJES : 

•FORTI BOOST is 24u houdbaar in voederbak
•FORTIBOOST 2x/ dag verstrekken 
•Enkel FORTI BOOST bijgeven als voederbak leeg is

Verpakking

Multiway, 830 liter

FORTI BOOST is kant-en-klaar en hoeft dus GEEN
bereiding.
Enkel 1x/dag roeren (een druk op de knop) met het
bijgeleverd roerwerk, daarna FORTI BOOST aftappen
en verstrekken aan de biggen.

FORTI BOOST:  voederschema FORTI BOOST:  praktijkproef

Bedrijf : 840 zeugen, één wekensysteem, spenen op 21 dagen
Fortiboost vanaf 5 d leeftijd
Na spenen nog 4 d Fortiboost gemend met speenstarter ( hoeveelheid werd geleidelijk verhoogd)

CONTROLE FORTI BOOST

Aantalbiggen 235 224

Gemiddeld speengewicht (kg) 5.50 5.96

1 week na spenen

Gemiddeld gewicht (kg) 5.67 6.24

Toename gewicht (g) spenen – wk na spenen 169 272

Dag. Groei (g) 28.1 45.4

5 weken na spenen 

Gemiddeld gewicht (kg) 14.97 16.56

Toename gewicht (kg) spenen – 5wk na spenen 9.47 10.60

Dag. Groei (g) 278.4 311.7

Sterfte (n) -5 -2

FORTI BOOST:  praktijkproef
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