Programma
zeugenopfok

Gezonde
gelten
als basis
Opfokgelten vormen het fundament voor een goede zeugenstapel. Het aantal biggen per
zeug stijgt. Dit betekent dat er steeds meer van zeugen gevraagd wordt. In de opfok wordt
hiervoor de basis gelegd. Goede voeding draagt bij aan een gezonde opfok.

GESLACHTSORGANEN

Voor een gezonde opfok moeten geslachtsorganen, uier,
beenwerk en lichaamsreserves zich goed ontwikkelen.
AR speelt hierop in met het 2- en 3-fasenpakket. Deze
voerpakketten zijn zorgvuldig samengesteld met als
resultaat een gezonde opfok en een productieve zeug.

In de eerste vier maanden na de geboorte ontwikkelen
de geslachtsorganen zich. Tot de puberteit is deze
ontwikkeling gering. Na zeven maanden leeftijd
groeien de geslachtsorganen verder. Voor een goede
ontwikkeling van de geslachtsorganen is het belangrijk
dat de opfokgelt al in de eerste vier maanden passende
voeding krijgt.

IDEALE OPFOK
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UIERONTWIKKELING
Voor het grote aantal biggen dat zeugen tegen
woordig moeten grootbrengen is een hoge melk
productie essentieel. Voorwaarde hiervoor is een goede
ontwikkeling van de uier en de melkklieren. Al vanaf de
derde levensmaand wordt uierweefsel gevormd. Deze
ontwikkeling gaat door tot de eerste berigheid en zet
door in de dracht. Een goede energievoorziening draagt
sterk bij aan een goede ontwikkeling van de uier.

VISMEEL
Vismeel is een uniek ingrediënt in varkensvoeders.
Het is smakelijk, eiwitrijk en het kent een hoge
beschikbaarheid. Daarnaast bevat het natuurlijk
carnitine en goed verteerbaar calcium en fosfor. De
positieve effecten van vismeel - beter ontwikkelde
biggen met een hogere vitaliteit - zijn zelfs groter dan
men op grond hiervan kan verklaren.

LICHAAMSRESERVES
Niet alleen de spekdikte is bepalend voor de opbouw
van lichaamsreserves. Uit recent praktijkonderzoek is
gebleken dat ook een optimale spiermassa essentieel
is voor een productieve zeug. Naast energie is dus
ook voldoende eiwit nodig voor de opbouw van
lichaamsreserves. Kortom, zorg ook bij opfokgelten
voor een goede spek-spierverhouding.

BEENWERK
Een belangrijk deel van de uitval in de zeugenhouderij
wordt veroorzaakt door beengebreken. De verplichte
groepshuisvesting maakt de selectie op beenwerk nog
belangrijker. Met een goede mineralenvoorziening,
aangevuld met passende vitamines en sporenelementen
kunnen veel beengebreken worden voorkomen. De
voeders van AR dragen bij aan een goed ontwikkeld
en hard beenwerk. Zorg verder voor voldoende ruime
hokken. Beweging draagt immers ook bij aan de
botvorming.

OVERIGE INVLOEDEN
Naast voer en water hebben ook huisvesting, ventilatie
en hygiëne invloed op uw bedrijfsresultaat. Specifieke
aandacht vraagt de adaptatie. Dit start idealiter
minimaal zes weken voor inseminatie en stopt vlak voor
het dekken. Een slechte adaptatie leidt tot hogere uitval
(zie figuur). Besteed ook aandacht aan de introductie
van de gelten in uw zeugenstapel. Neem deze punten
mee in het bedrijfsplan.

VOORDELEN
•	Goede ontwikkeling
uier, beenwerk en
geslachtsorganen
•	Focus op een productieve
spek-spierverhouding
•	E xtra aandacht voor
gezondheid

!

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

Kijk op www.zuivervoer.nl
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Assortiment Opfokzeugen
UNIEK 2-FASEN-PAKKET

Voor voeders met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een praktische inslag, heeft AR het 2-fasen-pakket
ontwikkeld. Veelal toegepast bij eigen opfok.

28580

Opfokzeugen Uniek Start

In de startfase wordt een samenstelling toegepast die aansluit op het fokdoel en resulteert in een rustige groei
van de opfokgelt.

28581

Opfokzeugen Uniek Totaal

Dit totaalvoeder voor opfokzeugen ondersteunt de ontwikkeling van de opfokgelt en het draagt bij aan een
soepele overgang naar dracht.

MAXIMA 3-FASEN-PAKKET

Voor een gezonde opfok en een productieve zeug. AR heeft hiervoor het 3-fasen-pakket ontwikkeld dat maximaal
inspeelt op de behoeften van de opfokgelt.

28582

Opfokzeugen Maxima Start

In de startfase ligt het accent op een goede voerovergang vanaf de biggenopfok en een gezonde ontwikkeling van
de geslachtsorganen.

28584

Opfokzeugen Maxima Groei

In de groeifase is er specifieke aandacht voor de ontwikkeling van de uier en zullen lichaamsreserves (spek en
spier) worden opgebouwd.

28585

Opfokzeugen Maxima Finish In de finishfase wordt het dier voorbereid op de overgang naar drachtvoer. De fermentatiecapaciteit wordt in
deze fase gestimuleerd.

VOERSCHEMA
UNIEK 2-FASEN-PAKKET

Start

Totaal

MAXIMA 3-FASEN-PAKKET

Start

Groei

Gewicht (kg)

25 kg

50 kg

Finish
80 kg

130 kg

Varkens verkoopteam
ADVISEURS

jun-2016

Jan van Asselt
Albert Drost
Martin Kevelham
Hans van der Knaap
Carool Peters
Frans Peters
Rob Schurink
Evert Voortman

06-55805697
06-55784816
06-12836120
06-50624978
06-52086596
06-53691546
06-10060211
06-50260722

VOEDINGSEXPERT
Marcel Schennink

06-53969619

NUTRITIONIST VARKENS
VERKOOPLEIDERS VARKENS
Eelco van de Hoef
Gerben Klein Lebbink

06-50235373
06-22792299

Dennis van Vilsteren

06-55803830

VERKOOPBINNENDIENST
Theo Mijnen

06-51156666
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