Innovatief vleesvarkensvoer
van AR
De varkenshouderij is een sector die altijd in ontwikkeling is. Dit
vraagt om het continu optimaliseren van de voeders. Actueel zijn de
ontwikkelingen op het gebied van moderne genetica, beer/borg/gelt
en voeropnamecapaciteit. Daarom heeft AR haar vleesvarkensvoeders
aangepast. Het nieuwe assortiment onderscheidt zich door een
logischere benaming/codering, opbouw in gehaltes en een duidelijk
verschil tussen kostprijs- en resultaatvoeders.
ZES PIJLERS WAAROP DE VOEDERS GEBASEERD ZIJN:
•
•
•
•
•

•

Gezondheid: Voor gezonde varkens is gezonde voeding nodig.
Kostprijsgarantie: AR heeft geïnvesteerd in grondstofmogelijkheden in de
fabrieken.
Efficiënte vertering: Goede vertering zorgt voor efficiënte groei.
hARd groeien: Winstmaximalisatie door hard groeiende varkens.
Darmgezondheid: AR darmfit en AR Maagfit zorgen voor extra
ondersteuning bij de vertering. Hierdoor krijgt PIA geen kans meer om zich
te ontwikkelen.
Plezier: Trots op uw varkens.

INNOVATIES DIE BIJDRAGEN AAN DE PIJLERS:
•

•
•

AR Maagfit: Het verteren van eiwit begint in de maag. Een juiste aanzuring van het voer in de maag
(door: een complex van zuren en de maalfijnheid van de grondstoffen) verbetert de vertering. Door
het gebruik van AR Topcal (een specifieke calciumbron met een lage buffercapacitieit) wordt de
eiwitvertering bevorderd door een lage maag-pH.
AR Darmfit: Een goede darmgezondheid stimuleert de vertering in de darm. Door het gebruik van
specifieke vezelrijke grondstoffen zorgt AR Darmfit voor verzadiging en verteringsrust.
AR Groeikracht: CCM bevordert de voeropname en gezondheid. Hierdoor wordt de jeugdgroei extra
benut en is hARd groeien mogelijk.
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MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over het nieuwe assortiment? Neem dan contact op met een van onze specialisten van
het varkensteam of met onze verkoopbinnendienst, telefoon 0317-499510.
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VOORDELEN

Zuiver Voer

•
•
•
•

Het beste voer is Zuiver Voer.

AgruniekRijnvallei Voer B.V.

Zuivere grondstoffen
Elke grondstof zijn bewerking
Voedingswaarde gegarandeerd
Meer weten?

Kijk op www.zuivervoer.nl
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•
•

Stimuleert voeropname
Goede eiwitvertering
Ondersteunt de darmgezondheid
hARd groeien met scherpe
kostprijs
Minder tot geen PIA-problemen
Meer werkplezier

