
SNEL MEER INFORMATIE EN ADVIES?
Als vaste klant heeft u een streepje voor 
bij De Heus. Daarom informeren wij u als 
eerste middels deze folder over ons ver-
nieuwde TopFit Legvoer-assortiment en ons 
TopFit RondePlan. Binnenkort ontvangt u 
naderere informatie over deze pro-actieve 
totaalaanpak.  

Heeft u vragen over de nieuwe TopFit Leg-
voer-producten of wilt u hierover advies van 
onze specialisten, aarzel dan niet om con-
tact op te nemen.

DE HEUS VOEDERS B.V.
Postbus 396, 6710 BJ Ede, tel 0318-675 430, 
info@de-heus.nl, www.de-heus.nl  
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DE HEUS HEEFT HAAR ASSORTIMENT LEGVOEDERS VERNIEUWD EN INTRODUCEERT  
DIT ONDER DE NAAM TOPFIT. DE TOPFIT LEGVOEDERS ZIJN EEN BELANGRIJK 
ONDERDEEL VAN ONZE NIEUWE UNIEKE TOTAALAANPAK: HET TOPFIT RONDEPLAN.  
EEN PRO-ACTIEVE AANPAK BESTAANDE UIT  
DE VIER ESSENTIËLE FACTOREN VOOR HET 
REALISEREN VAN TOPPRESTATIES  
VAN UW KOPPEL: VOER, WATER,  
STALKLIMAAT EN LICHT. 

DOELGERICHTE PRECISIEVOEDING  
VOOR ELKE FASE

VOERSOORTEN

PRECISIEVOEDING
De juiste nutriënten in de juiste hoeveelheid, 
verhouding én op het juiste moment vormen de 
basis van precisievoeding. De leeftijdsfase en de 
omstandigheden waarin de leghen zich bevindt, 
bepalen voor een belangrijk deel de behoefte aan 
nutriënten. In combinatie met het juiste ras biedt het 
TopFit-assortiment u de mogelijkheid het gewenste 
productiedoel te realiseren en daarmee uw rendement 
te maximaliseren.

PRELEG
Voor een soepele overgang van de opfokstal naar 
de legstal, is de TopFit Preleg ontwikkeld. 

EEN SOEPELE START
De hedendaagse leghen heeft gedurende de 
transitieperiode behoefte aan extra zekerheden 
in het voer. TopFit Startvoeders sluiten feilloos 
aan op deze nutritionele behoefte. Daarbij is  
extra aandacht voor het stimuleren van de 
voerop name, groei, darmgezondheid, vertering 
en het laten volgroeien van het verenkleed.  
De verschillende lijnen binnen de TopFit 
Startvoeders stimuleren de ontwikkeling van  
het eigewicht en zijn gericht op het behalen  
van het gewenste productiedoel.

PIEK
Vanaf de leeftijd van circa 30 weken, volgt een 
langere periode met een hoge piekproductie. Een 
constante hoge nutritionele behoefte voor deze 
periode is de basis voor de TopFit Piek voeders, 
die zorgen voor een conditioneel sterke hen.  

 
UITSTEKENDE LEGPERSISTENTIE
In de periode van 60 tot circa 75 weken leeftijd 
produceert de hedendaagse leghen nog steeds 
op het piekniveau van eimassa, terwijl de 
calciumbehoefte hoger wordt. Het is van belang 
dat de leghen in deze periode niet wordt gekort 
in voedingswaarde en tegelijkertijd ondersteund 
wordt met calciumverstrekking. Aansluitend op 
het gewenste productiedoel, bevordert elke lijn 
binnen TopFit Persistent het doorlegvermogen, 
de eimassa en de schaalkwaliteit. 

FINISH
Vanaf het moment dat de eimassaproductie 
gaat dalen, kan doorgeschakeld worden naar de 
TopFit Finish. Met een aangepast calciumgehalte 
en aminozurenpatroon draagt de TopFit Finish 
tot het einde van de ronde bij aan een zo hoog 
mogelijke productie van eerste soort eieren.  
Dit geeft tot het eind van de ronde veel werkplezier 
en resulteert in een hoog rendement. 

KLIMAAT, LICHT EN WATER
De TopFit legvoeders zijn onderdeel van onze 
totaalaanpak: het TopFit RondePlan. Daarin 
spelen klimaat, licht en water een hoofdrol. Wilt u 
meer weten over deze pro-actieve aanpak, neem 
dan contact op met een van onze specialisten.

De Heus Topfit Legvoer-assortiment 2019*

Transitie

Week 17-18 Opfok 3

Week 19-21 Preleg

Week 22-30 Start Start +

Piek Week 31-59 Small Medium Large

Persistent Week 60-75 Small Medium Large

Finish Week 76-100 Small Medium Large

* De weekindeling is indicatief. Bespreek de exacte voerstrategie voor uw bedrijf met uw specialist.
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