Assortiment
Bief Select
Uitgebalanceerde voeding voor luxe stieren
Goede voeding is een eerste vereiste voor een goed
rendement bij uw stieren. Speciaal voor de productie van
vlees binnen de Bief Select-keten heeft AR een compleet
assortiment Bief Select-voeders samengesteld. Deze
voeders worden geproduceerd volgens de Zuiver
Voer-filosofie. Zuiver Voer draagt bij aan een goede
vleeskwaliteit en een hoger rendement.

BEGELEIDING

Zuiver Voer

De vleesveespecialisten van AR hebben veel kennis van de sector.
Samen met u volgen zij de resultaten van uw stieren en bepalen zij
de voerstrategie. Daarnaast hebben zij regelmatig overleg met de
specialisten van Bief Select.

Het beste voer is Zuiver Voer.

RANTSOENOPTIMALISATIE

Zuivere grondstoffen
Elke grondstof zijn bewerking
Voedingswaarde gegarandeerd
Meer weten?

Kijk op www.zuivervoer.nl

De vleesveespecialisten van AR kunnen voor u een bedrijfsspecifiek
rantsoen opstellen. Het uitgangspunt is de behoefte van uw stieren.
Omdat de voerbehoefte van de stieren verandert in de loop van de
mestperiode en ook de voerprijzen doorlopend veranderen, wordt
het rantsoen daarom regelmatig opnieuw geoptimaliseerd. U bent zo
verzekerd van scherpe voerkosten per kilogram groei.

RENDEMENTSBEREKENING
Hoe hoog is de voerwinst? Wat is het saldo? Hoe heeft de
koppel het gedaan ten opzichte van andere koppels? Met de
rendementsberekening van AR krijgt u antwoord op deze vragen.
De resultaten worden op een overzichtelijke wijze gepresenteerd en
desgewenst voorzien van een passend advies.

VOORDELEN

ZUIVER VOER
•	Maximale daggroei
•	Optimale vetbedekking
•	Veilige vertering

!

Zuiver Voer is voer met pure grondstoffen die ieder op hun eigen
specifieke manier bewerkt worden en een gegarandeerde voeder
waarde hebben. Door de individuele bewerking kunnen we bepaalde
grondstoffen grover houden, wat zorgt voor meer structuur in de
brok. De vleesveestructuurmixen bevatten zelfs ongemalen grond
stoffen. Alle voeders voldoen aan het keurmerk VoederWaarde.nl.
Dit houdt onder andere in dat onze afnemers volledig inzicht hebben
in de grondstofsamenstelling.
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BIEF SELECT-VOEDERS
25902BR5

Eiwitkernbrok Bief Select

25912ME3

Eiwitkernmeel Bief Select
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180
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25984ME0

Vleesveestructuurmix Eiwitrijk Bief Select

1080
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25984BR5

Vleesveestructuurbrok Eiwitrijk Bief Select
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25985ME0

Vleesveestructuurmix Maxima Bief Select
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25985BR5

Vleesveestructuurbrok Maxima Bief Select
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15

25986ME0

Vleesveestructuurmix Compleet Bief Select

1120

90

10

25986BR5

Vleesveestructuurbrok Compleet Bief Select

1120

90

10

MINERALEN
22592

Mineralen AR Gezondheid

Positieve invloed op gezondheid, weerstand en klauwen.

21456

Napro Algavit

Kruidenmengsel met zeezout ter ondersteuning van de luchtwegen.

21223

Natriumbicarbonaat

Ter verbetering van het functioneren van de pens.

21139

Krijt

Geconcentreerde calciumbron om Ca/P-verhouding op peil te brengen.

21469

Mineralenemmer AR Jongvee Antivlieg

Ondersteunt vleesvee bij groei, gezondheid en weerstand. Heeft een vliegwerende werking.

AR is ook leverancier van enkelvoudige droge en vochtige voeders, ruwvoeders en strooisels.

Vleesvee verkoopteam
ADVISEURS
Mark ter Braak
Henk de Groot
Harm van Hattem
Walter Rozendaal
Ard van de Griend (CZAV)
Luc Alberti (Vitelia)

06-20978112
06-21244354
06-30401999
06-52775004
06-51294685
06-57566809

VERKOOPLEIDER

okt-2018

Richard ter Beek

06-22503625

NUTRITIONIST
Wim Boschloo

AR COPRODUCTEN
06-53969048

Sander Hulshof

06-10546974

VERKOOPBINNENDIENST

AR BEDRIJFSONTWIKKELING

Theo Mijnen

Harold Vogels

06-51156666

06-55331109
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