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Focused on disease
prevention, productivity and
efficiency in farm animals

DID YOU KNOW?
More than 30% more animal protein will
be needed by 2030 due to population
growth and rising middle class, especially in
emerging markets.1

Merial, a leading
global provider of
animal health solutions.
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FAO How to feed the world in 2050. Forum discussion in 2009;
United Nations: World Population Prospects 2015 Revision

MORE INFORMATION?
Get in touch with our Account Manager Avian. Hanno Dijkhorst
hanno.dijkhorst@merial.com or +316 237 42 237

Soetendaal Agrologistics BV
Radonstraat 2 Ede
info@soetendaallogistics.nl
www.soetendaallogistics.nl

Op onze locatie is tevens een moderne
goedgekeurde R&O wasplaats gevestigd waar
het eigen wagenpark vakkundig gereinigd en
ontsmet wordt.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden als u ook
van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.
Soetendaal Agrologistics is een transportbedrijf wat
zowel nationaal als internationaal georiënteerd is.
Voor al uw transport van:
• Eendagskuikens
• Eieren, zowel gekoeld als verwarmd
(Broedeieren/vaccineieren)
• Jonge Hennen
• Moederdieren
• Grootouder dieren
• Transporten van + 35 gr. tot -28 gr. celsius.
Door onze kleinschaligheid, kunnen wij snel en
efficiënt schakelen op de wensen en behoeften
van onze klanten.
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de Nederlandse legpluimveehouderij
in Lunteren. Uw klantwensen staan
altijd centraal in onze bedrijfsvoering en
dienstverlening.
In de productie van onze broedeieren,
kuikens en jonge leghennen staat kwaliteit
leveren aan legpluimveehouders in
en buiten Europa voorop. In onze visie
telt alleen het beste. Met de NOVOGEN
Genetica kiezen wij voor de beste
genetische producten. Als kennispartner
delen wij alle benodigde expertise met
klanten en groeien wij in de Europese
pluimveesector.’
Herman Brus

Uw partner in
Bedrijfshygiëne

Stalontsmetting

Ongedierte
Bestrijding

Bloedluis
Bestrijding

Sonniuswijk 43 5691 PD Son | tel. +31 (0)88 41 000 41 | www.vaneckbv.nl | info@vaneckbv.nl
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MAAK KENNIS MET VERBEEK

Samenwerken voor resultaat
Samenwerken voor resultaat betekent voor Verbeek samenwerken met partners, samenwerken in teams van specialisten én
vooral samenwerken met onze klanten in de pluimveesector.
Op deze wijze werken wij aan duurzaam bedrijfsmanagement
met de nadruk op diergezondheid, wet- en regelgeving, voedselveiligheid en hygiëne. Maar Verbeek staat voor meer...

De kernwaarden van Verbeek…
Kwaliteit heeft de hoogste prioriteit. Daarom werken wij
nauw samen met s’ werelds jongste en meest innovatieve
fokkerij organisatie en vaste, onafhankelijke partners en een
eigen kwaliteitsafdeling.
Onze ambities komen voort uit een diepgewortelde passie
voor partnerschap met onze klanten en passie voor de
pluimveebranche.
Onze concepten ontstaan vanuit toekomstgericht
marktdenken en sluiten perfect aan bij verschillende
commerciële behoeften.

Herman Brus
Algemeen Directeur

Onze dienstverlening stopt niet bij de aflevering van ons
product; u kunt rekenen op een gedegen begeleiding voor
een optimale implementatie en resultaat.
Als kennispartner willen wij blijvend vernieuwen
en innoveren.

Mogen wij u
een handje helpen?










Van den Broek Pluimveeservice BV



Renswoude



Enten, laden en lossen / inzetten van
jonge hennen / moederdieren
Laden van oude legkippen met karretjes
Laden van moederdieren met shovel
of karretjes
Kuikenbroederij
Leegscheppen van scharrel- / volièrestallen
Schoonmaak van stallen (nat of droog)
(De)montage van stalinventaris
T 0342 - 410 230



I www.VDBgroep.eu
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VEKO MULTICOLOR SYSTEM
CONTROL ANIMAL BEHAVIOUR
AND INCREASE ANIMAL WELFARE

WWW.VEKOVENTILATIE.NL
INFO@VEKOVENTILATIE.NL

CALL +31 (0)33 286 2070

Verbeek’s visie.... Als Verbeek willen wij ons blijvend onderscheiden binnen
de Europese markt. Ten aanzien van de omschakeling naar alternatieve
houderijsystemen op Europees niveau bieden wij jarenlange kennis en een
intensieve ondersteuning aan de pluimveehouders. Hierbij streven wij naar
maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor het welzijn van onze
dieren, waarbij onze pluimveehouders een optimaal resultaat behalen.
Verbeek’s missie…… het beste genetische materiaal de ‘NOVOGEN’
combineren met een onderscheidende aanpak en begeleiding in de stal. Door
onze innovaties, knowhow en management op het gebied van broeden,
opfokken en productie, zijn wij de beste partner voor de pluimveehouder. Onze
medewerkers, met passie voor de legpluimveesector, zorgen gezamenlijk met
onze partners voor een optimaal resultaat bij de pluimveehouder.
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I N T E R N AT I O N A L E S P E L E R

V E R KO O P T E A M N E D E R L A N D - B E LG I Ë
Het Verbeek verkoopteam, waarbij kennis en specialisme hoog in het vaandel staan, een team met passie voor de kip
en de pluimveesector, dat met u het verschil in de stal maakt.

Contact: www.verbeek.nl
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NivoVaria®

L E A D E R S I N O R G A N I C FA R M I N G

het opfoksysteem voor goed getrainde leghennen
Follow us on:

www.jpe.org

Innovatieve voeroplossingen in de
Biologische sector

www.reudink-bio.eu
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OUDERDIEREN

Een sterk en vitaal ouderdier
Om een legrijpe hen met een goed verenpakket, rustig, gecontroleerd gedrag en een stabiele eiproductie af te leveren, moet
aan het begin van de keten een sterk en vitaal ouderdier staan.
Daarom stellen wij de hoogste eisen aan het productieproces
van onze ouderdieren die op een aantal gespecialiseerde
opfok- en vermeerderingsbedrijven verspreid over Europa
gehouden worden.
Onder intensieve, technische en veterinaire begeleiding van
Verbeek’s specialisten groeien de ouderdierkuikens in opfokstallen op tot 17-weekse hanen en hennen. De 17-weekse
ouderdieren worden vervolgens naar vermeerderingsbedrijven
getransporteerd, waar de hennen jaarlijks miljoenen broedeieren gaan leggen. Het eigen automatiseringsprogramma Eggstra
zorgt voor een overzicht van registratiegegevens als voeropname en legpercentage.
Op de opfok- en vermeerderingsbedrijven heerst een strikt
hygiënisch beleid. Het besmettingsrisico wordt daarmee tot het
uiterst beperkt. De leveringscontinuïteit van broedeieren aan de
broederij is daarmee optimaal gewaarborgd. De grote moederdierpool maakt het samen met de broed- en transportcapaciteit
mogelijk dat er meer dan 150.000 henkuikens (volle vracht) per
dag in één keer geleverd kunnen worden.

dopharma.com
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BROEDEN

De moderne en innovatieve
broederij van Verbeek
Bij de keuze voor de inrichting en het management van onze
trots, de eigen broederij, gaan wij uitsluitend voor topkwaliteit.
Op alle vlakken, zoals de klimatologische faciliteiten en het
broedtechnisch management, is de kuikenkwaliteit leidend. Uiteraard is de capaciteit en leverbetrouwbaarheid ook optimaal:
per dag kunnen koppels tot 150.000 kuikens gereed gemaakt
en getransporteerd worden.
Twee ei-opslagruimten
Met twee-eiopslagruimte hebben wij de mogelijkheid om de
bewaartemperatuur te optimaliseren naar ras, ouderdierleeftijd
en verwachte opslagduur.
Voorverwarmruimte eieren
De eieren worden hier op gelijke temperatuur gebracht voordat
ze de broedkasten ingaan. Deze opwarming resulteert 21 dagen
later in een korte, snelle uitkomst met uniforme kuikens.
Gedigitaliseerd klimaat - en broedproces
Door een geavanceerd automatiseringspakket heeft Verbeek
de mogelijkheid om de ruimte- en broedcondities op een snelle
manier te optimaliseren naar ras, ouderdierleeftijd en opslagduur van de eieren.
EMKA Teggnologic 27
De broedmachines zijn voorzien van EMKA Teggnologic 27. Dit
maakt het mogelijk om de eischaal en kuikentemperatuur te
controleren met een hogere koelwatertemperatuur van 27°C
waardoor er minder condensvorming in de uitkomstmachines
is, hetgeen onder andere de groei van negatieve bacteriën remt.
Hergebruik embryonale warmte
De embryonale warmte (metabolisme) die opgenomen wordt
door het koelwater, wordt door middel van een warmtewisselaar en vloerverwarming gebruikt voor opwarming van de
complete broederij. Een duurzame innovatie.
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NEN ISO 9001 certificering
De gehele Verbeek-organisatie, inclusief de broederij, is NEN
ISO 9001-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen ten
aanzien van het kwaliteitsmanagementsysteem en procesoptimalisatie. Hiermee is de procesinrichting en daarmee de
productkwaliteit gewaarborgd.
IKB en SKAL certificering
Verbeek is IKB-gecertificeerd; met het IKB-eikwaliteitszorgsysteem voldoet Verbeek aan de hoogste kwaliteits- en hygiëneeisen voor de productie van eieren. De procesinrichting voldoet
daarmee aan de hoogste voedselveiligheidseisen.
Tevens is Verbeek SKAL-gecertificeerd. Met dit keurmerk wordt
de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar
gemaakt voor de afnemer en consument. Hiermee wordt
bijgedragen aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de
biologische sector.

Meer rendement?
Zorg dat u ABZ kent!

Kijk op www.abzdiervoeding.nl/pluimvee
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Opfokteam

“SAMEN BROEDEN OP EEN GOEDE UITKOMST”
Kuikens

Kalkoenen

Kippen

info@poultryvets.nl / 085 2732999

WWW.POULTRYVETS.NL
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 Bedrijfsadvies
 Laboratorium
 Apotheek

OPFOK KUIKENS

Stabiele kuikens voor
elk type huisvesting
Vanuit de broederij gaan de kuikens naar diverse gespecialiseerde opfokbedrijven voor de cruciale opfokperiode. Doel
van Verbeek’s opfokconcept is het afleveren van een vitale en
legrijpe hen die aangepast is aan uw specifieke huisvestingssysteem en makkelijk beweegt door uw systeem.

Specificatie opfokconcept Verbeek:
Heldere classificatie van opfoksystemen.
Uniform en helder opleidingsprogramma voor uw hen,
passend bij omstandigheden van de legstal.
Betrokken opfokkers.
Geen concessies op gezondheidsaspecten.
Veterinaire begeleiding en zoötechnische opfokbegeleiding
Nutritionele begeleiding door partners.
Weerstand door vitaliteit en juiste skeletopbouw.
Totale concept is gericht op een onbelemmerde
ontwikkeling van een hen die klaar is voor een topprestatie.

De prestaties van uw koppel in de opfokstal worden geregistreerd in het hennenpaspoort. U hebt daarmee in één oogopslag inzage in de belangrijkste productiekenmerken, zoals
gewicht, uniformiteit en voeropname op 17 weken. Transparantie en traceerbaarheid zijn ook aspecten die onder de Verbeekaanpak vallen!
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Luzerne

Maagkiezel

gangbaar en bio

grof en fijn

Pikstenen/
snavelgarnituur

Oestergrit
grof en fijn

gemengd graan/
bio graan

Uw totaalconcept voor een optimale pluimvee vitaliteit
Heistraat 1 • 5445 AR Landhorst • T 0485-478279
info@wijnen-agro.nl • www.wijnen-agro.nl
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Houtkrullen/
Koolzaadstro

OPFOK KUIKENS

‘Doel van Verbeek’s opfokconcept is
het afleveren van een vitale en legrijpe
hen die aangepast is aan uw specifieke
huisvestingssysteem en makkelijk beweegt
door uw systeem’

strong
and healthy
laying hens
in
cooperation
with agrifirm

link to success

AFF BANNER LEGPLUIMVEE 10-16.indd 1

27-10-16 07:13
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LEGHENNEN

Een goede start
dankzij een
uitgekiende
begeleiding
Verbeek onderscheidt zich in de markt door een zeer specialistische begeleiding bij de opstart van uw koppels. Daarin maken
wij het verschil. Onze planner maakt samen met u afspraken
rondom de aflevering, rekening houdend met uw specifieke
wensen.
Onze vaste transportpartner Soetendaal Agrologistics levert het
koppel veilig bij u af. Bij de aflevering is onze aflevercoördinator
ter plaatse, die zorg draagt voor het juiste aantal hennen, de
juiste henbehandeling en henverdeling.
Onze technische specialisten werken hierbij op locatie samen
met andere partijen, zoals uw voerleverancier of de eigen dierenarts. De technisch-commerciële begeleiders kijken naar de
voer- en wateropname, groei, legproductie (vanaf 21 weken de
eerste eitjes) en het nest- en systeemgedrag.
Samen in de stal bereiken we het maximale resultaat!
In de stal maken wij het verschil

HYGIENE PARTNER
YOUR PARTNER FOR:
•

DISINFECTION AND FOGGING SYSTEMS

•

SPRAYERS FOR VACCINATION

•

DISINFECTANTS AND CLEANING DETERGENTS

WWW.FRANSVEUGEN.NL
info@fransveugen.nl
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Teaming up for animal health, in the interest
of animals, their owners and society at large.
GD Animal Health
Deventer, the Netherlands

T. +31 (0) 570 63 33 91
info@gdanimalhealth.com

www.gdanimalhealth.com

Aflevercoördinator
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V E R B E E K ’ S B I O E U R O P E B . V.

Toonaangevend binnen de
biologische pluimveehouderij
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AviVet Bedrijfsbegeleiding
Samenwerken aan een gezond resultaat
Pionier binnen de sector
Na de opkomst van de biologische sector heeft Verbeek’s Bio
Europe zich direct sterk gemaakt voor haar klanten door te
investeren in kennis en kwaliteit op het gebied van voer, management en regelgeving. In combinatie met de juiste genetica heeft dit geleid tot een rendabele sector waar dierwelzijn,
arbeidsgemak en traceerbaarheid voorop staan.
De juiste genetica
Verbeek’s Bio Europe levert leghennen van NOVOGEN genetica.
Het fokprogramma van NOVOGEN is gebaseerd op het Natural
Concept. Doordat NOVOGEN de jongste en eerste fokorganisatie is die hun zuivere lijnen in groepshuisvesting geplaatst
hebben, is er direct een plus op het gedrag en incasseringsvermogen van de hen gecreerd.
Hoogwaardige opfok
Naast de juiste genetica heeft Verbeek’s Bio Europe een grote
pool met biologische opfokbedrijven met gedreven opfokkers
in haar bestand. Na uitkomst op de broederij begeleiden de
technische specialisten de opfokkoppels van eendagskuiken
tot legrijpe hen. De Nivo Varia-opfoksystemen resulteren in een
beweeglijke hen met een goed nestgedrag. Een uniform opfokconcept wat betreft licht-, vaccinatie- en voerprogramma’s
en de professionele opfokkers doen de rest. Alle opfokbedrijven
van Verbeek’s Bio Europe zijn EU-gecertificeerd.
De juiste partner
Met Verbeek’s Bio Europe heeft u als biologische pluimveehouder niet alleen een hennenleverancier in huis. Als partner
willen wij samenwerken aan uw resultaat. Verbeek’s Bio Europe
is nauw betrokken bij de totstandkoming van de nationale
en internationale biologische ontwikkelingen en regelgeving.
Daarnaast hebben wij technisch specialisten in huis die uw
koppel leghennen begeleiden naar een goed resultaat. Onze
opfokkoppels worden regelmatig bezocht door een gespecialiseerde BIO dierenarts. Samen met diverse voerpartners streven
wij naar een optimaal rendement.

AviVet B.V.
Kauwenhoven 3
6741 PW Lunteren
T/ +31 318 578255
info@avivet.nl
wwv.avivet.nl
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V E R B E E K ’ S B I O E U R O P E B . V.

‘Na uitkomst op de broederij begeleiden de
technische specialisten de opfokkoppels
van eendagskuiken tot legrijpe hen. De
Nivo Varia-opfoksystemen resulteren in een
beweeglijke hen met een goed nestgedrag.
Een uniform opfokconcept wat betreft licht-,
vaccinatie- en voerprogramma’s en de
professionele opfokkers doen de rest.’
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Your logistics partner
at Amsterdam Airport
Handling your import and
export airfreight shipments
info@zoologistics.nl, www.zoologistics.nl
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KLANTSERVICE

Klantservice: een belangrijk onderdeel binnen het leveren van kwaliteit: orderverwerking, planning, juiste documenten, informatievoorziening, ondersteunend voor buitendienst en klantvragen.
Contact: www.verbeek.nl
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KENNISCENTRUM NOVO CENTER

Waarborgen kennis, kwaliteit
en innovatie
Met de oprichting van ons eigen kenniscentrum ‘Novo Center’ laten we het belang zien van de kennisontwikkeling en innovatie in onze branche. Het is dan ook ons doel om de kwaliteit van onze begeleiding en
alle expertise op het gebied van opfok en broeden te waarborgen en blijvend te innoveren.
Hoe wij dat doen? Onder andere door samen met NOVOGEN en andere partners een team samen te stellen
met ervaren specialisten op het gebied van bijvoorbeeld fokkerij, ouderdieren, broederij, opfok, legproductie, voeding en veterinaire zaken.
Bovendien hanteert Verbeek korte lijnen waardoor informatie snel wordt uitgewisseld, actuele zaken besproken en geluiden uit de markt worden gehoord. We staan zogezegd met beide benen in de praktijk en
dragen hiermee bij aan een gestroomlijnde keten.
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KENNISCENTRUM NOVO CENTER

‘ Binnen Verbeek is zeer veel kennis aanwezig over de alternatieve opfok- en
legsystemen. Door de wereldwijde ontwikkeling van de alternatieve legsystemen
intensiveert dit de samenwerking met NOVOGEN. De specialisten krijgen op
deze manier weer informatie vanuit het buitenland, dat voor de plaatselijke
pluimveehouder resulteert in een win-winsituatie.’
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DAC Aadal en DAP Ysselsteyn hebben hun
krachten gebundeld en heten voortaan ADVEE
Dierenartsen.
Advee dierenartsen: het aanspreekpunt voor al
uw zaken op het gebied van pluimveegezondheidszorg.
Advee Dierenartsen Voor Gezond Boeren.
ADVEE locatie Heeswijk-Dinther
Laag beugt 2b
5473 KB Heeswijk-Dinther
T 0413 292929
ADVEE locatie Ysselsteyn
Ringweg 25
5813 BP Ysselsteyn
T 0478 544100

info@advee.nl

www.adveedierenartsen.nl
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O N Z E M E N S E N : H E T H A R T VA N D E O R G A N I S AT I E

Passie voor het ei, de
legpluimveehouder en sector
‘Klantgerichtheid werkt alleen door een hele
intensieve samenwerking met de klant.’
Marieke Wispels, Klantservice
‘Ik ervaar een enorme motivatie en
betrokkenheid bij mijzelf en alle teamleden.’
Tijn Somers, Verkoop

‘Kwaliteitsbewustzijn gaat verder dan alleen het
product, het draait ook om flexibiliteit, service en
communicatie.’
Merel van der Werf, Kwaliteit

‘De (dier)kennis die we op doen bij biologische
opfok is zeer waardevol. De kippen spreken
zelf in de stal als er wat aan de hand is, onze
mensen verstaan deze feed back’.
Rob Boomstra, Verbeek’s BIO Europe
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Intern weten de mensen bij Verbeek elkaar makkelijk
te vinden en dit werkt erg prettig en effectief.’
Wilco van de Kuilen, Opfok
‘‘Met name onze mensen buiten maken het
verschil in de stal.’
Gerrit Morren, Kenniscentrum

‘Onze focus is een kwalitatief hoogwaardig
kuiken. Door intensieve samenwerking tussen de
verschillende teams leveren we daarmee samen
een solide basis voor een kwaliteitsvolle hen’.
Henk Wessels, Broederij Zeewolde

‘Correctheid, snelheid van facturatie en informatievoorziening
is een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitsaanpak’.
Ben Leferink op Reinink, Support

Support
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F O K O R G A N I S AT I E N O V O G E N G E N E T I C A

Jong, innovatief en dichtbij de markt
De Franse fokkerij-organisatie NOVOGEN, levert het ras van
onze leghennen en speelt een belangrijke rol in het behalen
van onze ambities. Ze zijn als organisatie jong, innovatief en vinden daardoor direct aansluiting bij de markt. Omdat een fokkerij
het genetisch potentieel bepaalt, zijn ze daarmee een belangrijke onderdeel van het uiteindelijke legresultaat. Mede daarom
maakte Verbeek de keuze voor NOVOGEN. Zij streven naar een
hoge eiproductie, productiviteit, lange levensduur, persistentie,
efficiëntie en flexibiliteit qua productiesystemen als klimaat-,
voer- en leefsystemen.
Zuivere lijnen
De zuivere lijnen van NOVOGEN worden tot 60 weken in
groepshuisvesting gehouden. Naast eiproductie en voeropname kan daarbij geselecteerd worden op gedrag en aanpassingsvermogen aan verschillende stressoren zoals voer- en
klimaatveranderingen. Na 60 weken selecteren ze de beste
(sociale) families die vervolgens op de individuele kooi gaan.
Daarna worden de hennen doorgeselecteerd op legproductie
en eikwaliteit. Op deze manier wordt legproductie, persistentie en gedrag op een unieke werkwijze gecombineerd in het
fokprogramma.
Groepen gechipte hennen op een alternatief legsysteem
NOVOGEN heeft ook de beschikking over een nieuw RFID-systeem dat in houdt dat de zuivere lijnen in grotere groepen van
5000 hennen op een beunsysteem gehouden worden. Deze
5000 dieren zijn individueel gechipt en van ieder dier wordt alle
cruciale informatie geregistreerd:
• Wordt een ei in het nest gelegd?
• Hoe laat gaat de hen op het nest op?
• Hoe lang blijft ze in het nest?
• Gebruikt ze altijd hetzelfde nest?
Dit legsysteem brengt de selectie van het fokmateriaal een
stuk dichter bij de praktijkomstandigheden en geeft een grote
hoeveelheid nieuwe informatie waardoor vooruitgang geboekt
kan worden in de uiteindelijke resultaten.
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ONZE PRODUCTEN

Verbeek leghennen
NOVOgen Brown Light
 Hoog aantal sorteerbare M & L eieren
 Excellente ei kwaliteit
 Scherpe voeropname, lage voerkosten per geproduceerd ei
 Goede bevedering in combinatie met een prettig gedrag

NOVOgen Brown Classic
 Hoger eigewicht in de 2’ helft van de legcyclus
 Goede ei kwaliteit
 Scherpe voeropname, efficiënte kiloproducent
 Goede bevedering in combinatie met een prettig gedrag

NOVOgen White Light
 Hoog aantal sorteerbare M & L eieren
 Excellente ei kwaliteit
 Scherpe voeropname, lage voerkosten per geproduceerd ei
 Goede bevederíng in combinatie met een prettig gedrag

NOVOgen White Classic
 Hoger eigewicht in de 2” helft van de legcyclus
 Goede ei kwaliteit
 Scherpe voeropname, efficiënte kiloproducent
 Goede bevedering in combinatie met een prettig gedrag
30

D E K R A C H T VA N V E R B E E K

De kernwaarden van Verbeek…
Kwaliteit heeft de hoogste prioriteit. Daarom werken wij nauw samen
met s’ werelds jongste en meest innovatieve fokkerij organisatie en vaste,
onafhankelijke partners en een eigen kwaliteitsafdeling.
Onze ambities komen voort uit een diepgewortelde passie voor
partnerschap met onze klanten en passie voor de pluimveebranche.
Onze concepten ontstaan vanuit toekomstgericht marktdenken en
sluiten perfect aan bij verschillende commerciële behoeften.
Onze dienstverlening stopt niet bij de aflevering van ons product; u kunt
rekenen op een gedegen begeleiding voor een optimale implementatie
en resultaat.
Als kennispartner willen wij blijvend vernieuwen en innoveren.

Verbeek Broederij en Opfok
Kauwenhoven 3
6741 PW Lunteren
T +31 (0)318 578 250
E info@verbeek.nl
www.verbeek.nl

Wij helpen u graag verder!

ONTDEK! Zuiver Voer
voor onbehandelde hennen
Met het snavelkapverbod in het vooruitzicht hebben wij Structomix
ontwikkeld. Voer met de optimale structuur voor onbehandelde
hennen. Het is geen meel, kruimel of korrel, maar een gelijkmatige
mix. Een typisch voorbeeld van Zuiver Voer.

Voordelen

• Stimuleert voergericht pikken
• Voorkomt selectieve voeropname
• Bevordert de vertering
• Draagt bij aan een goede (darm)gezondheid
• Resulteert in betere prestaties van de hen

ZUIVER VOER STAAT VOOR:
Zuivere
grondstoffen

Elke grondstof
zijn bewerking

AgruniekRijnvallei Voer B.V. Wageningen, T 0317-499510, voer@argroep.nl, www.argroep.nl
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thema:Genes for better eggs

•
•
•
•
•
•

Top egg quality
Better longevity
Excellent persistency
Sharp feed conversion
Optimal feed intake
Well adapted to different
production systems
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