
GROEIEN DOE JE SAMEN... MET DENKAVIT
Groeien doe je samen is de filosofie van Denkavit. 

Nutritionisten, voedingsonderzoekers en veehouders 

over de hele wereld staan dagelijks voor de taak om een 

gezonde groei van dieren te waarborgen. Dat hoeven ze 

niet alleen te doen. Wij ondersteunen hen met de kennis 

en producten die nodig zijn om dat doel te realiseren. 

Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Daarom 

speuren wij continu naar nieuwe producten, concepten en 

toepassingen van grondstoffen en additieven.  

Kennis… waarmee ook u verder groeit.
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Mellow Go
DENKAPIG

‘Dé beste prestarter.’
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Steeds grotere tomen vragen om de allerbeste 
bijvoeding van biggen in de kraamstal. Hiermee 
leren biggen zo snel mogelijk vast voedsel opnemen 
en verteren en worden ze optimaal voorbereid op 
de periode na spenen. Met Mellow Go is er een 
uniek, product beschikbaar, dat het arbeidsgemak 
van droogvoer en de hoge voeropname van brijvoer 
combineert in unieke zachte mellows. 

Snelle voeropname
De zachte ‘bite’, de aangename geur en de 

lekkere smaak van Mellow Go zorgen er voor 

dat zelfs biggen van een paar dagen oud deze 

zachte mellows al goed opnemen. Zo bouwen 

zij direct een voorsprong op, ten opzichte 

van biggen die niet, of op traditionele wijze 

worden bijgevoerd. 

Uit onderzoek blijkt dat met Mellow Go 

opgestarte biggen zowel voor als na spenen 

een hogere voeropname realiseren, minder 

last hebben van de speendip en harder 

groeien. Ook is het overlevingspercentage bij 

het gebruik van Mellow Go hoger.

MELLOW GO SPEENVOER

MELLOW GO SPEENVOER

BIGGENMELK

dag 0 dag 4 -5 voor spenen   spenen +14 na spenen

dag 0 dag 2 dag 4 dag 12 -5 voor spenen   spenen +14 na spenen

Uniek nieuw productieproces
Mellow Go wordt volgens een totaal nieuw 

productieproces geproduceerd. Deze 

productiewijze maakt het mogelijk om met 

een nieuw, hoogwaardig grondstoffenpakket 

nog beter in te spelen op de specifieke 

behoefte van het jonge dier.

Arbeidsgemak en hygiëne
Belangrijke voordelen van Mellow Go zijn 

meer arbeidsgemak en een optimale hygiëne. 

De zachte korrels zijn heel eenvoudig te 

doseren in ieder gewenst biggenbakje. 

Bovendien wordt Mellow Go droog verstrekt, 

dit minimaliseert de kans op ongewenste 

bacteriegroei in de voerbakjes. Deze hoeven 

daarom minder vaak te worden gereinigd.  

In vergelijking met biggenmelk of brij 

verloopt de omschakeling van mellows naar 

biggenkorrels gemakkelijker. Hierdoor bent 

u verzekerd van een hoger speengewicht 

en sterkere biggen die na spenen vlot 

doorgroeien.

Mellow Go; de beste prestarter
•  Snel vast voer eten en verteren

• Meer arbeidsgemak 

• Optimale hygiëne

De beste prestarter voor een snelle start  
in het kraamhok en probleemloos spenen!

‘Probleemloos spenen, doordat 
biggen al heel vroeg wennen 
aan vast voer.’
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