
Bevat vetzuren die van nature ook voorkomen in  
zeugenmelk

Innovatieve, gepatenteerde formulering

Verhoogde en meer uniforme voeropname 
voor het spenen

Evidence based: verbetering groei na het spenen

Handige emmer van 5 kg 

Verkrijgbaar via uw dierenarts

Happy pigs with Y-D-FIX®
Voorkom gewichtsverlies bij overschakelen naar vast voer

Y-D-FIX®
Innovatie in speenmanagement

Investeer in gezonde groei!

Voor meer informatie:
Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Nederland. T: +31 (0)162 58 2000 - F: +31 (0)162 58 2025
cs@dopharma.com - www.dopharma.nl / www.dopharma.be - www.ydfix.nl /  www.ydfix.be 



Happy pigs with Y-D-FIX®
Voorkom gewichtsverlies bij overschakelen naar vast voer

Y-D-FIX®
Innovatie in speenmanagement

In de varkenshouderij zien we een aantal zeer hardnekkige problemen 
die de gezondheid en resultaten van biggen kunnen beïnvloeden. 
Een vaak genoemd probleem waarvoor nog geen passende oplossing 
is gevonden, is de zogenaamde “speendip”. De onregelmatige 
voeropname na het spenen veroorzaakt een verminderde 
darmgezondheid en een verminderde groei.

Dopharma is altijd op zoek naar innovatieve ideeën om problemen in 
de veehouderij op te lossen. De aanpak bij de ontwikkeling van  
Y-D-Fix® is vanuit een andere invalshoek dan gewoonlijk. Wij zijn 
uitgegaan van de fysiologische situatie in de darm van het gezonde 
dier en de factoren die bij een zogende big een grote rol spelen. 
Uiteraard is de moedermelk van de zeug een cruciale factor en heeft 
ons onderzoek aangetoond dat de samenstelling van de moedermelk 
van de zeug vandaag de dag behoorlijk verschilt van de situatie 
van 20 jaar geleden. De voornaamste verschillen zitten in de aard 
en de hoeveelheid van cholesterol en vetten in de melk, mogelijk 
als gevolg van het veranderende genetische profiel en voeding  
van de zeugen.
Y-D-Fix® is een aanvullend droog diervoeder dat gebaseerd is op al 
het goede van zeugenmelk voor toepassing in het kraamhok en rond 
het spenen. Het is het resultaat van jaren onderzoek om de juiste 
samenstelling en formulering te vinden.

Y-D-Fix® verhoogt de voeropname van biggen voor het spenen en bevat 
vetzuren die van nature ook voorkomen in zeugenmelk. 
Dit resulteert in een verbeterde groei. In een proef is een toename in 
lichaamsgewicht van 2 kg gemeten op een leeftijd van 9 weken. Uit een 
veldproef blijkt een toename van het slachtgewicht van 2,5 kg.
Naast een verbeterde groei, draagt Y-D-Fix® ook bij aan een normale 
darmgezondheid.

Het gebruik van Y-D-Fix® is een totaal nieuwe kijk op het 
speenmanagement en geeft biggen een vliegende start 
als vleesvarken!

Voor uw gemak! 5 voordelen van de 5 kg emmer  

- Makkelijk uitschepbaar
- Hersluitbaar
- Stapelbaar
- Robuust: wordt niet aangevreten door ongedierte
- Waterdicht

DOSERINGSADVIES

Speenleeftijd Onbeperkt Y-D-Fix® Gemengd met voer: 15 g Y-D-Fix®/big/dag

3 weken Vanaf dag 4 tot het spenen Vanaf spenen tot 30 dagen leeftijd

3 weken tot 4 weken Vanaf dag 4 tot 3 dagen vóór spenen Vanaf 3 dagen vóór spenen tot 30 dagen leeftijd

4 weken Vanaf dag 4  tot 5 dagen vóór spenen Vanaf 5 dagen vóór spenen tot 5 dagen ná spenen
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