Programma
vleesvarkens

Gezonde
groei, hoger
rendement
AR levert voeders voor elk type vleesvarken.
Het uitgebreide assortiment bestaat uit vijf
reeksen. De voeders worden allemaal volgens
het Zuiver Voer-principe geproduceerd.
Naast goed voer staan wij voor goed advies.
Onze specialisten, met elk hun eigen
specialisme, hebben diepgaande kennis van
varkensvoeding. Samen met u werken wij
aan een efficiëntere groei, een maximale
slachtkwaliteit en een hoger rendement.

VOERREEKSEN:
•
•
•
•
•
Voedingsstoffen

Verteerbaar

Activiteit

Groei
Spek
Spier
Overig

Figuur 1: Benutting voedingsstoffen

2

KRACHT VAN CCM
Onverteerbaar

Onderhoud

Prima - scherpe 100 kg-prijs
Profit – scherpe nutriëntprijs
Uniek - maximaal rendement
Maxima - maximaal resultaat
Structovit - maximale darmgezondheid

Mest

CCM is een van die ingrediënten die het verschil maken.
In tegenstelling tot veel andere graansoorten is CCM
snel verteerbaar. Bovendien is het zeer smakelijk en
zorgt het voor een goede gezondheid. De praktijk maakt
dit hard: vleesvarkensvoeders met CCM zorgen voor
een hoge groei en een lage voederconversie. Dit zorgt
voor het beste saldo.

BESTE GROEI

DARMGEZONDHEID
De rode draad van het assortiment is een optimale
darmgezondheid. Dit is de basis voor een maximale
prestatie. Daar waar extra darmgezondheid is gewenst,
zijn de Structovit-voeders ontwikkeld om extra te
ondersteunen.

UNIEK PRODUCTIEPROCES
Door unieke grondstoffen met unieke technieken te
bewerken en te verwerken in onze voeders hebben we
invloed op de vertering in de dikke en dunne darm. In
de fabrieken in Didam en Wageningen kunnen we CCM
verwerken in het voer en grondstoffen op verschillende
fijnheden malen, pletten en walsen. Hierdoor wordt
een juiste balans van fijne en grove deeltjes in het voer
bereikt.

ZUIVER VOER
AR vleesvarkensvoer is Zuiver Voer.
1. Zuivere grondstoffen, dus geen concessies op gebied
van kwaliteit.
2. Elke grondstof zijn bewerking, waardoor per
grondstof een optimale verdeling van grove en fijne
deeltjes. Hierdoor realiseert u een gezonde harde
groei voor uw vleesvarkens.
3. Gegarandeerde voederwaarde, dit betekent een hoge
voorspelbaarheid van uw resultaten.

Gelt

Beer

Borg

Maximale eiwitaanzet (gram/dag)

Groei is grofweg te verdelen in drie groepen: spier,
spek en overig. Het grote verschil in eindresultaat
kan gemaakt worden door te sturen op de spek- en
spieraanzet. Dit is echter niet eenvoudig, groei is een
complex proces waarop veel factoren van invloed
zijn. Denk aan voersamenstelling, vertering en
geslacht (zie figuren 1 en 2). Met een uitgebalanceerde
samenstelling kan gestuurd worden op de totale groei
en de verdeling tussen spier en spek. Om hier gericht
op in te spelen is diepgaande kennis van praktijk én
voersamenstelling noodzakelijk! Onze specialisten
beschikken over deze kennis én hebben volledig inzicht
in uw samenstellingen.

25

50

75

100

120

Lichaamsgewicht (kg)

Figuur 2: Maximale eiwitaanzet

VOORDELEN
•	CCM: voor een hogere darm
gezondheid én een betere
voederconversie
•	Groei is complex: met de juiste
samenstellingen het maximale
resultaat
•	Uw specialist: kennis van
praktijk én volledig inzicht
in uw samenstellingen

!

Zuiver Voer
Het beste voer is Zuiver Voer.
Zuivere grondstoffen

KENNIS VAN ZAKEN

Elke grondstof zijn bewerking

Naast een assortiment voeders levert AR veel
bedrijfsspecifieke voeders. Onze brij- en zelfmenger
specialisten optimaliseren samen met u het gewenste
aanvullende voer.

Voedingswaarde gegarandeerd
Meer weten?

Kijk op www.zuivervoer.nl
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Assortiment Vleesvarkens
STARTVOEDERS

Direct na de opleg zijn voeropname en vertering de beperkende factoren om maximale jeugdgroei (meest efficiënte groei!) te
bereiken. Onze startvoeders zijn erop gericht om de jeugdgroei optimaal te benutten.

28700

Start Prima

Scherp geprijsd doordat alleen essentiële eisen worden gesteld aan het grondstoffenpatroon.

28720

Start Profit HE S +

Scherp geprijsd startvoer met goede gehaltes zonder toevoegingen voor goede prestaties met lage voerkosten. Te gebruiken
tot maximaal 12 weken leeftijd.

28721

Start Profit HE S  

Scherp geprijsd startvoer met goede gehaltes zonder toevoegingen voor goede prestaties met lage voerkosten.

28722

Start Profit S +

Eiwitrijk startvoer voor een goede spieraanzet tegen een scherpe prijs. Te gebruiken tot maximaal 12 weken leeftijd.

28723

Start Profit S

Eiwitrijk startvoer voor een goede spieraanzet tegen een scherpe prijs.

28717

Start Uniek +

Bevat extra energie en eiwit, waardoor het de groei in totaal bevordert. Te gebruiken tot maximaal 12 weken leeftijd.

28701

Start Uniek

Voor de goede vreters; een optimale prijs-kwaliteitverhouding vormt de basis voor de grondstofkeuze.

28704

Start Maxima +

Combineert een goede opname met een makkelijke vertering. Dit draagt bij aan maximale prestaties. Te gebruiken tot
maximaal 12 weken leeftijd.

28707

Start Maxima

Combineert een goede opname met een makkelijke vertering. Dit draagt bij aan maximale prestaties.

28709

Start Maxima S +

Bevat extra eiwit en bevordert daarmee de spiergroei. Te gebruiken tot maximaal 12 weken leeftijd.

28718

Start Maxima S

Bevat extra eiwit en bevordert daarmee de spiergroei.

28740

Structovit Start +

Extra bevordering van de darmgezondheid in combinatie met hoge groei en spieraanzet. Te gebruiken tot maximaal 12 weken
leeftijd.

28742

Structovit Start  

Extra bevordering van de darmgezondheid in combinatie met hoge groei en spieraanzet.

GROEIVOEDERS

In deze fase wordt de maximale groei van uw varkens behaald. Om deze groei te halen moet de opname maximaal
gestimuleerd worden. De nutriënten in onze voeders bevorderen een hoge groei.

28750

Groei Prima

Scherp geprijsd door gunstig geprijsde grondstoffen.

28771

Groei Profit HE

Groeivoer met een hoog EW. Scherp geprijsd per 100 EW.

28772

Groei Profit HE S

Groeivoer met goede gehaltes. Om de voerkosten laag te houden bevat het geen extra toevoegingen.

28773

Groei Profit S

Eiwitrijk groeivoer voor een goede spieraanzet tegen een scherpe prijs.

28751

Groei Uniek

Voor de goede vreters; een optimale prijs-kwaliteitverhouding vormt de basis voor de grondstofkeuze.

28770

Groei Uniek HE

Bevat extra energie voor bevordering van de groei.

28754

Groei Maxima

Bevat goed en snel verteerbare grondstoffen. De samenstelling is smakelijk en constant.

28756

Groei Maxima S

Bevat extra eiwit en bevordert daarmee de spieraanzet.

28761

Groei Maxima HE S

Bevat extra energie en eiwit. Voor varkens met een zeer lage voeropname en een maximale groei.

28780

Structovit Groei

Helpt darmaandoeningen te voorkomen, in combinatie met hoge groei en spieraanzet.

VLEESVARKENSVOEDERS

In de laatste fase dalen de maximale genetische groei en efficiëntie. Met ons uitgebreide assortiment kan hier goed op
gestuurd worden.

28800

Vleesvarken Prima

Kostprijsbewuste keuze. Aan het grondstoffenpatroon worden alleen essentiële eisen gesteld.

28875

Vleesvarken Prima Finish

Scherp geprijsd voer om onbeperkt te voeren aan varkens vanaf 80 kg.

28832

Vleesvarken Profit S

Eiwitrijk eindvoer voor een goede spieraanzet.

28833

Vleesvarken Profit HE

Scherp geprijsd per 100 EW.

28834

Vleesvarken Profit HE S

Bevat extra energie en eiwit. Om de voerkosten laag te houden bevat het geen extra toevoegingen.

28806

Vleesvarken Uniek  

Goed voor de vreters; een optimale prijs-kwaliteitverhouding vormt de basis voor de grondstofkeuze.

28807

Vleesvarken Uniek HE

Bevat extra energie voor bevordering van de groei.

28808

Vleesvarken Maxima

Combineert een goede opname met een makkelijke vertering. Dit draagt bij aan maximale prestatie.

28811

Vleesvarken Maxima S

Bevat extra eiwit en bevordert daarmee de spieraanzet.

28817

Vleesvarken Maxima HE S

Bevat extra energie en eiwit. Voor varkens met een zeer lage voeropname en een maximale groei.

28840

Structovit Vleesvarken

Extra bevordering van de darmgezondheid, in combinatie met hoge groei en spieraanzet.

Varkens verkoopteam
SPECIALISTEN

jan-2018

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

NUTRITIONIST VARKENSVOEDERS
06-55805697
06-12836120
06-50624978
06-52086596
06-53691546
06-10060211
06-50260722

Dennis van Vilsteren

06-55803830

HOOFD VERKOOP VARKENSVOEDERS

VOEDINGSEXPERT VARKENS

Gerben Klein Lebbink 06-22792299

Marcel Schennink

HOOFD INNOVATIE VARKENSVOEDERS

VERKOOPBINNENDIENST

Eelco van de Hoef

Theo Mijnen

06-50235373

06-53969619

06-51156666

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

