Zuiver Voer
voor de geitenhouderij

Harder melken
door gezond
voeren
De sector heeft de laatste tijd een enorme groei
doorgemaakt, waardoor ook van buitenaf de druk
op de sector steeds groter wordt. Hierdoor gaan
wet- en regelgeving de komende jaren een steeds
belangrijkere rol spelen in uw bedrijfsvoering. Daar
staat tegenover dat u de geiten maximaal wilt laten
presteren en dat op een efficiënte wijze. De gezondheid
van de geiten staat hierbij natuurlijk voorop. Het juiste
voer speelt hierbij een sleutelrol.

2

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
GEITENVOEDERS
Wij leveren een compleet assortiment
gangbare en biologische geitenvoeders voor
lammeren en melkgeiten. Voor iedere fase
hebben we een passend aanbod. Al onze
voeders dragen bij aan het behalen van
een topresultaat. Welk voer het beste bij u
past, hangt af van uw specifieke situatie en
bedrijfsdoelen. Onze specialisten adviseren
u graag hoe u het maximale uit het voer kunt
halen.

ZUIVER VOER. GOED VOOR UW
GEITEN. 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
als het gaat over 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 geiten, en dus voor uw rendement. Ook
voor de wereld om ons heen is Zuiver Voer
de beste keuze. 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, goed verteerbare grondstoffen voor geiten. Daarnaast
voegen we essentiële vitaminen en mineralen aan het voer toe. Samen
met uw bedrijfseigen ruwvoer zorgt Zuiver Voer voor een betere pensen darmgezondheid, een hogere weerstand en uiteindelijk voor meer
melk.

pH

Door grotere deeltjes
rustiger fermentatie.

Minder pH-schom
melingen, wat gunstig
is voor bacteriën die
celwanden afbreken.

Betere darmflora door
minder onverteerd
voer.

Het resultaat: een
gezonde geit.

Sereen
Uw geiten hebben voldoende Sereen nodig voor een gezonde vertering,
mooie mest en optimale voerefficiëntie. De behoefte aan Sereen neemt
toe naarmate de melkgift stijgt. Deze behoefte heeft AR verwerkt in
haar geitenvoeders. Hierdoor kunt u op een eenvoudige manier hogere
krachtvoergiften aanbieden.
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2. Elke grondstof
zijn bewerking
Zuiver Voer betekent dat er geen mengsels worden bewerkt, maar
dat iedere grondstof zijn eigen, speciale bewerking krijgt. Wij hebben
ontdekt dat hierdoor de eigenschappen van het voer sterk verbeteren.
Maar ook dat de voedingswaarde van de grondstoffen beter benut
wordt. En dat is mooi, want dan hoeven we minder kunstmatige
supplementen aan het voer toe te voegen. De weerstand van uw
geiten gaat op een natuurlijke manier omhoog.

Hoe werkt het?
Zuiver Voer vraagt om een speciale bewerking. Om het te
kunnen produceren hebben we onze 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. Het
juiste recept voor een betere pens-en darmgezondheid
van uw geiten.
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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 Zuiver Voer. Zo kunt u
erop 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 geiten 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. Alle grondstoffen die binnenkomen
worden van tevoren uitvoering gecontroleerd op kwaliteit.
De grondstoffen voor Zuiver Voer worden zowel per boot als
vrachtauto aangeleverd. In onze specialistische fabrieken
wordt er vervolgens voer van gemaakt. Door de verschillende
aanvoermogelijkheden zijn we flexibel op de grondstoffenmarkt.
Hierdoor kunnen we grondstoffen scherp inkopen.
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Waarom
Zuiver Voer
voor geiten?
• Betere benutting van het voer
• Betere pens- en darmgezondheid
• Meer melk
• 		Goede mestconsistentie
• Hoger saldo per geit

WWW.ZUIVERVOER.NL
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GEITEN

verkoopteam

SPECIALISTEN GEITEN

Niels Breij
06-82684210

Wichert Spijkerboer
06-51343517

VERKOOPLEIDER
GEITEN

NUTRITIONIST
GEITEN

Richard ter Beek
06-22503625

Stefan Regelink
06-21896322

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

