Zuiver Voer
voor vleespluimvee

Maximaal
saldo
door gezond
voeren
De vleespluimveesector werkt constant aan
innovatie en vernieuwing. Zo speelt in de
vleeskuikensector de opkomst van verschillende
marktconcepten een belangrijke rol. Deze
concepten stellen eisen aan het stalsysteem, het
ras en het voer. De ontwikkelingen in de kalkoenen eendenhouderij staan ook niet stil. Daar staat
tegenover dat uw dieren wel moeten presteren.
Alleen gezonde dieren kunnen optimaal produceren.
In dit speelveld is het uw uitdaging om op een
efficiënte wijze een hoog productieniveau te
behalen en tegelijkertijd het welzijn van uw dieren
te managen. Het juiste voer speelt hierbij een
sleutelrol.
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AR REALISEERT
Wij zijn AR. Een actieve land- en
tuinbouwcoöperatie met veehouders,
akkerbouwers en fruittelers als leden.
Onze ambitie? Het helpen van agrarische
ondernemers met hun uitdagingen van
vandaag de dag en met hun plannen voor
later. We beloven ze daarbij niet alleen
resultaat, maar maken onze beloftes
ook waar. Dit doen we met behulp van
praktische adviezen en een breed scala
aan doordachte oplossingen.

SPECIALIST IN
VLEESPLUIMVEEVOEDERS
Door onze jarenlange ervaring in de
pluimveesector spelen wij een belangrijke
rol in de pluimveehouderij in Nederland. We
leveren een uitgebreid assortiment gangbare
en biologische voeders, voor zowel leg- als
vleespluimvee. Al onze voeders dragen
bij aan het behalen van topresultaat. Welk
voer het beste bij u past, hangt af van uw
specifieke situatie en bedrijfsdoelen. Onze
pluimveespecialisten adviseren u graag hoe u
het maximale uit het voer kunt halen.

ZUIVER VOER. GOED VOOR UW
PLUIMVEE. GOED VOOR U.

Strategische
sparringpartner
Wij denken op hoog niveau met u mee
als het gaat om strategische vraag
stukken. Zo zijn wij uw sparringpartner
bij de keus voor welke markt u
wilt produceren. Vanuit onze tak
bedrijfsontwikkeling begeleiden wij
ondernemers bij het realiseren van hun
toekomstplannen. Met waardevolle
adviezen en praktische begeleiding
zetten we ambities om in succesvolle
bouwplannen en de juiste vergunningen.

Bij AR geloven we in zuiver voer. Onder
de noemer Zuiver Voer maken we dan ook
bewuste keuzes voor bepaalde grondstoffen
en productietechnieken. Zuiver Voer is voer
met pure grondstoffen die ieder op hun
eigen, specifieke manier bewerkt worden en
een gegarandeerde voederwaarde hebben.
Wij zijn ervan overtuigd dat Zuiver Voer het
beste is voor het welzijn en de prestaties van
uw pluimvee. En dus voor uw rendement.
Maar ook voor de wereld om ons heen.
Want Zuiver Voer draagt bij aan een meer
transparante en verantwoorde voedselketen.
Met Zuiver Voer kijken we vooruit en zijn we
voorbereid op wat komen gaat.
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We produceren
Zuiver Voer volgens
drie basisprincipes:
1. Zuivere grondstoffen
Zuiver Voer vraagt om zuivere grondstoffen. We werken uitsluitend met
veilige en voor vleespluimvee goed verteerbare grondstoffen. Daarnaast
voegen we essentiële vitaminen en mineralen aan het voer toe. Zo zorgt
Zuiver Voer voor een betere darmgezondheid, een hogere weerstand en
uiteindelijk voor een hogere vleesproductie. De toevoeging van functionele
vezels zorgt voor een goede ontwikkeling van de spiermaag. Doordat het
voer langer in het spijsverteringskanaal blijft worden nutriënten beter
opgenomen. Dit komt de benutting van het voer ten goede.

Uniforme
Walsen Startmix

Verteringssynchronisatie

Prikkeling voor
hoge darmvilli

Vitale vleeskuikens

WALSEN STARTMIX VOOR EEN GOEDE START VAN VLEESKUIKENS
Met Walsen Startmix geeft u vleeskuikens in de eerste levensweken een
goede start. Het is een structuur- en eiwitrijk product. De ideale structuur
wordt bereikt door de grondstoffen met walsenstoelen enkelvoudig te
walsen. De verkregen uniforme structuur stimuleert de werking van het
verteringsapparaat en in het bijzonder de spiermaag. Ook stimuleert het de
ontwikkeling van de darmwand; een goede villus-ontwikkeling resulteert in
een maximale vertering. Walsen Startmix bevat eiwitrijke grondstoffen die
goed aansluiten op de specifieke behoefte van het jonge kuiken.
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2. Elke grondstof
zijn bewerking
Zuiver Voer betekent dat er geen mengsels worden bewerkt,
maar dat iedere grondstof zijn eigen, specifieke bewerking
krijgt. We hebben ontdekt dat hierdoor de eigenschappen van
het voer sterk verbeteren. Maar ook dat de voedingswaarde
van de grondstoffen dan beter wordt benut. En dat is mooi,
want dan hoeven we minder kunstmatige supplementen aan
het voer toe te voegen.

Hoe werkt het?
Zuiver Voer vraagt om een speciale bewerking. Om het te
kunnen produceren hebben we onze specialistische fabrieken
om laten bouwen. Grondstoffen gaan niet meer als mengsel
door de hamermolen, maar krijgen ieder hun eigen, specifieke
bewerking. We kunnen grondstoffen tot verschillende
fijnheden malen, pletten en walsen. Hierdoor ontstaat voer
met de juiste structuur en deeltjesgrootte. Hét recept voor
een betere darmgezondheid van uw vleespluimvee.
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3. Gegarandeerde
voedingswaarde
Zuiver Voer is voor ons niet alleen een ideaal, maar ook een
waarborg. We vinden het belangrijk dat u volledig inzicht
heeft in de grondstofsamenstelling van ons voer. Zodat u erop
kunt vertrouwen dat het voer altijd de juiste voedingswaarde
heeft. Alle producten die wij volgens onze Zuiver Voer-filosofie
produceren, voldoen dan ook aan het keurmerk VoederWaarde.nl.
Zo krijgen uw dieren altijd alle voedingstoffen binnen die zij nodig
hebben om gezond te blijven. Een fijne gedachte.

Van grondstof naar fabriek

We beschikken over eigen op- en overslaglocaties in Wageningen,
Lienden en Doetinchem. De grondstoffen voor Zuiver Voer
worden zowel per boot, trein als vrachtauto aangeleverd. Door
de verschillende aanvoermogelijkheden zijn we flexibel op de
grondstoffenmarkt. Hierdoor kunnen we grondstoffen scherp
inkopen. Alle grondstoffen die binnenkomen zijn van tevoren
uitvoerig gecontroleerd op kwaliteit en voedingswaarde.
Voor sommige grondstoffen, zoals mais, geldt dat ze
rechtstreeks vanuit het buitenland naar onze specialistische
fabrieken worden vervoerd.
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Waarom
Zuiver Voer
voor vleespluimvee?
• Maximaal presterende dieren
• Gezonde dieren met natuurlijke weerstand
• Goede daggroei
• Drogere mest
• Scherpe voerkosten
• Meer werkplezier in de stal

WWW.ZUIVERVOER.NL
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VLEESPLUIMVEE
verkoopteam

SPECIALISTEN VLEESPLUIMVEE

Piet Bakker
06-55100540

Hans Ebbers
06-53209947

VERKOOPLEIDER
PLUIMVEE

NUTRITIONIST
VLEESPLUIMVEE

Henno van den Bruinhorst
06-55334277

Wendy Warmerdam
06-12507839

AgruniekRijnvallei Voer B.V. Wageningen, T 0317-499510, voer@argroep.nl, www.argroep.nl

