HaViC
Biggenvoeders
HaViC voeders zijn ontwikkeld om bij snel en hard vretende biggen,
toch een hoge mate van verteringsrust te creëren.
EIGENSCHAPPEN
HaViC biggenvoeders bestaan voor een groot gedeelte uit
ontsloten haver, vismeel en CCM. De vezels en ruwe celstof in
deze grondstoffen stimuleren de ontwikkeling van de
darmflora. Ze verbeteren de mestkwaliteit en kunnen
pathogenen binden in de darm zoals biogene aminen. Biggen
hebben maar een beperkte capaciteit voor vezelfermentatie.
Haver is een van de betere vezelbronnen voor jonge dieren.
Ontsloten haver is goed voor de gezondheid van het dier door
een
betere
zetmeelontsluiting
en
viscositeit,
groter
absorptievermogen en hogere verteringssnelheid. Ontsloten
granen vallen sneller uiteen in de maag waardoor
verteringssappen sneller kunnen inwerken. Ook is de
doorstroming naar de darm rustiger. Het ontsluiten van
granen verbetert de smakelijkheid.

KORREL OF MEEL?
De speen- en babybiggenvoeders van AR zijn in korrel en in
kruimel te verkrijgen. De HaViC-voeders zijn ook in meel
leverbaar. Bij meel wordt de persstap overgeslagen en wordt
het voer niet verhit. Hierdoor is er minder risico op verlies
van natuurlijke enzymen, vitaminen, mineralen en zuren.
Meel wordt rustiger opgenomen dan korrel. Dit zorgt voor een
minder snelle stijging van de pH in de maag. Door het grote
oppervlakte kunnen verteringssappen met enzymen sneller
inwerken. Varkens die een grove meel gevoerd krijgen,
hebben meer vaste maaginhoud, meer zuurproductie en een
lager pH in de maag. Dit zorgt voor het afdoden van
salmonella.
Aandachtspunt
bij
meelvoeders
zijn
de
loopeigenschappen.

Zuiver Voer
Het beste voer is Zuiver Voer.
Zuivere grondstoffen
Elke grondstof zijn bewerking
Voedingswaarde gegarandeerd
Meer weten?

Kijk op www.zuivervoer.nl

MEER INFORMATIE

Voordelen korrel

Voordelen meel











Hogere voeropname
Verhoogde groei
Goede loopeigenschappen
Afdoden micro-organisme in het voer
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Rustige voeropname
Lagere pH in de maag
Natuurlijke barrière wordt meer gestimuleerd
Minder verlies mineralen en vitaminen
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Neem voor meer informatie contact op met uw specialist of
met onze verkoopbinnendienst, telefoon 0317-499520 of mail
naar voer@argroep.nl.

