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25-jarig  
jubileum Alex 
Enneman

Vijfentwintig jaar geleden, op 1 januari 

1991, begon Alex Enneman als 

veevoedkundige bij Coppens 

Mengvoeders Hoogeloon. Zijn huidige 

functie is fabrieksnutritionist. “Het 

mooiste aan werken bij Coppens is 

dat er geen dag hetzelfde is, er veel te 

doen is en dat dat nooit verveelt. 

Voer maken en voeding blijft een 

interessant vakgebied,” aldus Alex.

Alex, namens directie en collega’s 

bedanken we je voor je betrokken-

heid en inzet in de afgelopen jaren!

Sector in beweging

Vlotter lossen met nieuwe combinatie

Sinds enkele maanden maken we gebruik van een nieuwe combi-

natie: Een DAF-XF met een hoge druk oplegger van Welgro.

Deze hoge druk wagen lost 45 tot 50 ton per uur. Ter vergelijking: Een lage druk 

bulkwagen lost ongeveer 30 ton per uur. Qua geluidsniveau en dieselverbruik bij 

het lossen doen de twee soorten wagens niet voor elkaar onder.

Voor u als klant is het van belang dat de korrel bij het lossen nagenoeg geen 

beschadiging oploopt. Hier presteert de hogedruk auto beter dan zijn lagedruk 

collega´s. De druk is hoger, waardoor de vullingsgraad van de losbuis hoger is. 

Minder korrels raken dus de wand van de buis, waardoor het aandeel korrelbreuk 

vermindert. Doordat er in verhouding meer voer en minder lucht in de silo komt, 

wordt er minder druk op de silo uitgeoefend.

Kortom; de hogedruk auto heeft alleen maar voordelen. Tenminste op een ding 

na… Hij is in aanschaf wel duurder dan een reguliere auto. Dit wordt echter 

ruimschoots gecompenseerd door de kortere lostijden.

Te gek om pluimveehouder te zijn!

Het programma van het Pluimveesymposium 

Vlees op 25 mei 2016 is bekend. Onder de titel  

´Te gek om pluimveehouder te zijn!´ wisselen  

acts, sprekers en discussies elkaar af.

De dag wordt ingeleid door Lucas de Man van Het Zuidelijk 

Toneel met een theaterstuk over landbouwontwikkeling. 

Daarna volgen enkele sprekers waaronder Maarten 

Hollemans, Promovendus Wageningen UR en Innovatiema-

nager Coppens Diervoeding en René Welpelo, manager 

kwaliteit en informatie Plukon Food Group. Maarten houdt 

een presentatie over het grote effect van vroege voeding op 

kuikens en René stelt het onderwerp salmonellabestrijding 

aan de orde. Danny Coulier, voorzitter van de Belgische 

Landsbond en Henny de Haan, voorzitter van de NVP nemen 

het dagvoorzitterschap voor hun rekening.

Avondprogramma 

´s Avonds na het dinerbuffet, staan jonge ondernemers en 

hun visie centraal. Discussieleider Felix Rottenberg zal de 

deelnemers verschillende prikkelende vragen voorleggen, 

waarbij ook de zaal volop de gelegenheid krijgt om aan de 

discussie deel te nemen.

Aanmelden kan via www.hetpluimveesymposium.nl.  

Het evenement is gratis toegankelijk voor pluimveehouders 

en studenten die zich vooraf aanmelden. Anderen betalen 

€199,- p/p excl. BTW voor deelname.

coppens.nl

Aan de slag  
met nieuwe  
vergunning

Medio februari is onze nieuwe omgevingsvergun-

ning van kracht geworden. Concreet betekent dit 

dat we onze productie mogen uitbreiden en deze 

verder kunnen optimaliseren, doordat we de 

recent gedane investeringen nu volledig kunnen 

benutten. Daarnaast werden we middels deze 

vergunning ook in staat gesteld verdere geur 

reducerende maatregelen te nemen.

Vergunning van kracht
Net voor de kerst werden wij geconfronteerd met een “Last 
Onder Dwangsom” (LOD) vanuit de provincie. Hierdoor 
zouden we genoodzaakt zijn om per 1 januari 2016 de 
productie stil te leggen in onze fabriek in Helmond. Deze 
LOD was gebaseerd op een veronderstelde overschrijding 
van de productielimiet van geperst voer. De rechter heeft 
tussen kerst en nieuwjaar deze case in een kort geding 
behandeld en ons op alle fronten in het gelijk gesteld. 
Daarmee was de dwangsom van de baan. Medio februari 
vond nog een kort geding plaats waarin een voorlopige 
voorziening van één omwonende werd behandeld.  

De rechter heeft deze voorlopige voorziening aan de kant 
geschoven, waardoor de nieuwe omgevingsvergunning per 
direct van kracht werd.

Geur reducerende maatregelen
Vervolgens hebben we geur reducerende maatregelen 
genomen volgens de voorschriften van de nieuwe vergunning. 
We hebben een extra hoge schoorsteen geplaatst en er is 
een Aerox-Injector in werking gesteld, waardoor koude 
oxidatie plaatsvindt. Wij zijn ervan overtuigd dat met het 
nemen van deze maatregelen onacceptabele geurhinder ten 
gevolge van onze activiteiten wordt voorkomen.

Volle kracht vooruit!
Alle vernieuwingen in onze fabriek welke u tijdens de open 
dag vorig jaar september heeft kunnen bezichtigen, kunnen 
we nu optimaal gaan benutten. Zowel de grotere hamermo-
lens, de extra walsenstoel en perslijn, als de vier vacuüm 
coaters kunnen nu maximaal ingezet worden. Dit betekent 
dat we nog beter maatwerk kunnen leveren en uiteindelijk 
een lagere kostprijs kunnen bewerkstelligen.

MVO
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In de laatste 50 jaar is het vleeskuiken, mede  

door genetische selectie op spieraanzet (vlees) 

en voerefficiëntie, geëvolueerd tot een vleeskuiken 

met een hoge en efficiënte groei. Het maagdarm-

stelsel is echter niet mee ontwikkeld. Toch moet 

met dit relatief kleine darmpakket, meer groei 

gerealiseerd worden. Er is dus sprake van een 

suboptimale verhouding tussen organen en 

spieren. Mede hierdoor is het hedendaagse kuiken 

gevoeliger voor maagdarmstoornissen geworden.

Nieuwe prestarter
Tijdens de eerste zeven dagen na uitkomst ontwikkelt het 
maagdarmstelsel van een kuiken zich het meest. Door in 
deze periode op de ontwikkeling van de organen te 
focussen, worden (darm)gezondheid, weerstand én 
vertering gestimuleerd. De nieuwe prestarter Re(a)dy 
vervult deze behoefte van de ontwikkelende organen 
maximaal.

Unieke samenstelling
De unieke samenstelling van ingrediënten stimuleert, in 
combinatie met de mix van meel en korrel, de ontwikkeling 
van de krop en het maagdarmstelsel. De uitgekiende 
grondstoffen zorgen bovendien voor de opbouw van een 
stabiele darmmicrobiota en een goede opname van de 
dooierrest, waardoor het immuunsysteem zich optimaal 
ontwikkelt. Hierdoor heeft het vleeskuiken later in de ronde 
meer weerstand. Tevens levert het voer snel beschikbare 
energie. Met Re(a)dy creëert u dus een uitstekende basis 
voor een optimale start van de vleeskuikenronde!

Focus verleggen
Het doel dat we met Re(a)dy voor ogen hebben, is een 
optimaal ontwikkeld kuiken op dag zeven, dat klaar is om 
te presteren. Re(a)dy legt de basis voor een goede start én 

de doorgroei van het kuiken. Het is dus belangrijk dat de 
focus éérst ligt op de orgaanontwikkeling en het immuun-
systeem en pas daarna op de groei.

Zo snel mogelijk verstrekken
De nieuwe prestarter heeft een aantrekkelijke rode kleur. 
In combinatie met geurstoffen, de juiste verhouding tussen 
korrel en meel en het aanbieden vanaf kuikenpapier 
bevordert dit de voeropname. Voor de beste werking dient 
het zo snel mogelijk na uitkomst verstrekt te worden. Per 
kuiken wordt 30 gram verdeeld op kuikenpapier. In de 
voerpannen wordt de standaard prestarter verstrekt.  
Re(a)dy is ook uitstekend toepasbaar in uitkomstsystemen 
in de stal en op de broederij. Tenslotte is het van belang 
om Re(a)dy te combineren met goed opzetmanagement.

Praktijkervaringen
Re(a)dy is inmiddels veelvuldig ingezet in de praktijk bij 
pluimveehouders én in ons Poultry Research Centre. 
Verschillende kuikenhouders realiseerden door de soepele 
opstart en verbeterde weerstand verlaagde dierdagdoseringen 
en lagere sterftecijfers. Daarnaast ervaren onze klanten het 
makkelijk werken gedurende de ronde als zeer prettig. 

Onze pluimvee-adviseurs informeren u graag verder over 
de actuele ervaringen met deze prestarter!“ Dooierrest is 

biest voor  
het kuiken”  “Dankzij de betere  

start is de dierdag- 
dosering verlaagd”

Bent u Re(a)dy?
De beste start voor uw vleeskuikens

Interesse? Bel +31 (0) 492 - 531600



P6  | |  P7

In gesprek
met...

“Weer eigenwijs  
geweest tijdens  

bouw biggenstal”

“Het uitgangspunt was een  
biggenstal met een goed  klimaat, 

goed voer en goed water”

Koen en Charlotte Wouters:
Zeugenhouders Koen en Charlotte Wouters uit 

Bergeijk hebben de innovatieprijs ‘Varkens 

gezonder produceren’ gewonnen tijdens het 

symposium Hogere Varkensgezondheid. Volgens 

de jury zijn ze voorlopers onder de zeugenhouders 

met veel aandacht voor hoge diergezondheid en 

dierenwelzijn. Ze zijn innovatief en hebben een 

eigen systeem ontwikkeld voor vrijlopende 

kraamzeugen vanaf een week na de geboorte van 

de biggen,” aldus de jury.

Koen en Charlotte werken inmiddels drie jaar met de 
nieuwe kraamhokken. Hun ervaringen hiermee kunt u 
lezen op coppens.nl. In januari 2016 hebben ze een  
nieuwe biggenstal in gebruik genomen. “Ook met het 
bouwen van deze stal zijn we weer eigenwijs geweest,” 
lacht Koen. 

Biggenstal met plateaus 
“Voorheen besteedden we de opfok van de biggen 
gedeeltelijk uit. Omdat we dit graag in eigen beheer wilden 
doen, hebben we een nieuwe biggenstal gebouwd,” vertelt 
Koen. “Doordat de oppervlaktes in de vergunning te klein 
waren, hebben we plateaus in de stal aangebracht. 
Hierdoor kunnen we meer biggen houden op dezelfde 
vierkante meters staloppervlakte. Een bijkomend voordeel 
was dat de bouwkosten per big lager werden, zodat we met 
hetzelfde budget de stal iets luxer konden bouwen.” 

Stal met goede basis
Charlotte: “Het uitgangspunt was een biggenstal met een 
goed klimaat, goed voer en goed water. Om een goed 
klimaat te creëren hebben we gekozen voor luchtconditio-
nering in de luchtinlaat, plafondventilatie en een betonnen 
bolle vloer met een combinatie van vloerverwarming en 
-koeling. De warmte is afkomstig uit de luchtwasser en we 
koelen met grondwater. We denken met de vloerkoeling 
de voeropname en daarmee het resultaat te kunnen sturen 
in de zomer. We hebben verder gekozen voor ondiepe 
putten, zodat de mest zo snel mogelijk de stal uit is.  
Dit komt de luchtkwaliteit en het klimaat ten goede.

Om op maat te kunnen voeren hebben we de computerge-
stuurde droogvoerinstallatie van de kraamstal doorgetrokken 

naar de biggenstal. We kunnen hierdoor schakelen tussen 
verschillende voeders en tegelijkertijd meerdere voeders 
voeren.” “Wat het water betreft, heb ik te vaak ervaren hoe 
het níet moet,” vult Koen aan. “Daarom hebben we een 
rondpompsysteem met hoge druk aangelegd. Hierdoor 
kan het water niet teruglopen in de leiding en komt er 
geen lucht in. Om inzicht te houden in het waterverbruik 
monitoren we dit automatisch.”

Een andere innovatieve toepassing is dat de stalmuren 
gemaakt zijn van tien centimeter dikke kunststof wanden 
die gedeeltelijk zijn volgestort met beton voor de sterkte. 
Het rooster is met pinnen in deze wand bevestigd, zodat 
de mest met het schoonspuiten naar beneden valt.  
Dit werkt hygiënisch en makkelijk.

100 biggen per groep
“We hebben grote groepen van 100 biggen,” vervolgt 
Charlotte. “Dit vergt natuurlijk een andere manier van 
werken en het controleren is wat moeilijker. Daar hebben 
we aan moeten wennen. In iedere groep zit een plateau 
met twee loopbruggen. We hebben nauwelijks rangorde- 
gevechten in de stal, omdat een big weg kan lopen als het 
nodig is.” Koen: “We hebben gekozen voor ronde feeders 
met veel vreetplekken. Het idee hierachter is ‘zien eten doet 
eten’. Helaas is de dosering ten opzichte van de opname in 
de eerste weken van de ronde nog niet optimaal. Daar 
stoeien we nog mee.”

Zo veel mogelijk kwaliteitsbiggen
“Ons doel is om ieder jaar hetzelfde aantal biggen te leveren 
met minder zeugen. Maar dan wel zo veel mogelijk goede 
kwaliteitsbiggen. Om dit te bereiken blijven we onze 
stallen en manier van werken optimaliseren,” besluit het 
enthousiaste stel.

Zeugenhouders Koen en Charlotte Wouters 
hebben de innovatieprijs ‘varkens gezonder 
produceren’ gewonnen tijdens het symposium 
Hogere Varkensgezondheid 2016. Ze houden ruim 
1200 zeugen op twee locaties in Bergeijk en 
Westerhoven. Ze hebben in januari een nieuwe 
innovatieve biggenstal in gebruik genomen.
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Topresultaten en 
werkplezier gaan 
hand in hand Altijd zuiver drinkwater

Familie van de Laar werkt reeds lange tijd samen met 

Coppens Diervoeding, broederij David en dierenartsenpraktijk 

Galluvet. De kuikens gaan naar slachterij Clazing. Op voor- 

spraak van Johan Van Erum werd enkele jaren geleden een 

ultrasoon apparaat geïnstalleerd. Dit apparaat stuurt continu 

geluidsgolven door het water, waardoor tienduizenden 

luchtbelletjes ontstaan. Door de geluidsgolven klappen deze 

belletjes in elkaar met een veelvoud aan kleine stromingen 

als gevolg. Deze stromingen werken als een borstel en 

voorkomen dat vuil zich hecht in de leidingen. Daarnaast 

wordt het drinkwater gedesinfecteerd met afwisselend 

waterstofperoxide en chloor, waardoor de dieren altijd de 

beschikking hebben over zuiver drinkwater. 

In combinatie met voer van hoge kwaliteit en een strak 

management heeft dit ertoe geleid dat Leo en Fien de 

laatste drie jaar, op een enkele keer na tijdens de opstart, 

geen antibiotica meer hebben moeten inzetten.

Prohealth

Leo en Fien werken mee aan het Prohealth project. 

Prohealth is de grootste onderzoeksgroep van de Europese 

Unie op het gebied van varkens en pluimvee. De belangrijk-

ste doelstelling voor de vleeskuikensector is het in kaart 

brengen van de meest voorkomende productieziekten bij 

traditionele vleeskuikens en het ontwikkelen van passende 

controlemaatregelen om de sector een helpende hand te 

reiken. De focus van het onderzoek ligt op voetzool 

ulceraties, coccidiose, pootproblemen en toomuniformiteit. 

Zowel klimaat, management, huisvesting als drinkwater 

hebben  invloed op deze zaken. De multifactoriële aard werd 

echter nog nooit onderzocht. Men focuste enkel op een of 

enkele parameters. Prohealth selecteerde daarom experts 

uit elf landen om een allesomvattend onderzoek te starten.

Hoe gaat Prohealth te werk?

In de eerste fase worden over meerdere jaren gegevens op 

bedrijfsniveau verzameld. Door middel van statistische analyses 

wil Prohealth bepaalde tendensen en significante verschillen 

aantonen, evenals risicofactoren en beschermende factoren 

voor productieziekten. In volgende fases worden gerichte 

experimentele praktijkonderzoeken opgestart om het effect van 

bepaalde maatregelen op die productieziekten te bepalen.

22 miljoen kuikens

In België hebben 38 vleeskuikenbedrijven aan dit project 

meegedaan. De voorlopige gemiddelde resultaten voor de 

jaren 2011, 2012 en 2013 zijn gebaseerd op 417 tomen met 

een totaal van 22 miljoen vleeskuikens. De gemiddelde 

bedrijfsgrootte van de deelnemende bedrijven bedroeg 

53.000 kuikens. De onderzoeksresultaten van 2014 en 2015 

zijn al wel geïnventariseerd, maar nog niet geanalyseerd. Uit 

de eerste resultaten blijkt wel dat er ook in België nog ruimte 

voor verbetering is, vooral qua management.

Prachtige prestatie

Dat Leo en Fien het houden van vleeskuikens in de vingers 

hebben, blijkt uit hun resultaten over het jaar 2013, waarmee 

ze bij de top van alle deelnemers uit het onderzoek hoorden. 

Bij een gemiddelde slachtleeftijd van 39 dagen realiseerden 

ze een slachtgewicht van 2,54 kilo (gemiddelde van 

uitladers en wegladers), een dagelijkse groei van 63,9 gram, 

een voerconversie van 1,58 (teruggerekend naar 1500 gram 

1,17), een mortaliteit van slechts 2,05% en een EPI (Europese 

Productie Index) van 396. De resultaten van 2014 en 2015 

van de van de Laars zijn zelfs nog beter, maar deze cijfers zijn 

nog niet in het Prohealth onderzoek verwerkt. We mogen echter 

wel stellen dat de combinatie van eer- en leergierigheid, 

vakmanschap en doorgedreven hygiëne een garantie blijkt 

voor fraaie resultaten! 

Leo en Fien van de Laar houden in Neerpelt (B) 50.000 vleeskuikens. Ze hechten veel 
belang aan hygiëne en diergezondheid. Het bedrijf ligt er dan ook altijd piekfijn bij.  
Goede kuikens, goed voer en een goede waterkwaliteit zorgen voor veel werkgemak,  
sterke technische resultaten en vitale kuikens. Ook in het Europese Prohealth project 
waarin zij participeren, behoren ze daarmee tot de top.

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl

In gesprek
met...
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“Eén kilogram groei  
met twee kilogram voer”
Albert en Sjan van Selst hebben in Wintelre een 
varkensbedrijf met 400 zeugen en 2500 vlees- 
varkensplaatsen. Een gedeelte van de speenbiggen 
wordt verkocht. Hun doel is de vleesvarkens met 
twee kilogram voer één kilogram te laten groeien.

“Dat is jullie ook gelukt in jullie proefstal, dus moet dat op 

mijn bedrijf ook kunnen,” vertelt Albert. “Onze voeder- 

conversie is gemiddeld 2.2 netto en de groei is momenteel 

930 gram. Als we gezonde biggen opleggen en goed voer 

voeren, dan kan het volgens mij. We doen er in ieder geval 

alles aan om het makkelijk te laten lopen en gezonde en 

kwalitatief goede varkens te leveren.”

Enten en vernevelen

“We zijn een SPF-bedrijf maar we enten toch tegen 

Mycoplasma Circo, PRRS, vlekziekte en Parvo. Ons bedrijf is 

vrij van de meest voorkomende ziekten. De entingen zijn wel 

een grote kostenpost, maar het risico om bijvoorbeeld PRRS 

te krijgen is te groot. De Mycoplasma en Circo entingen zorgen 

bovendien voor een betere voederconversie en gezondheid en 

minder achterblijvers. Als we niet enten, dalen de resultaten 

en dat kost ook geld. Daar kan ik de entingen wel van betalen. 

Onze dierdagdoseringen zijn trouwens wel super laag. 

Daarnaast vernevelen we bij de biggen en vleesvarkens vier 

à vijf keer per week met het ontsmettingsmiddel Vircon S. 

Dit is bacterie- en virus dodend.”

Insleep voorkomen

“Daarnaast doen we er alles aan om insleep te voorkomen. 

Alleen wijzelf, de dierenarts Bram Goesten van Lintjeshof en 

Peter van Hugten van Coppens komen in de stal via de 

hygiënesluis en dan uitsluitend op maandagochtend eerste 

werk en na 48 uur varkensvrij te zijn geweest. Zonder omkleden 

en handen wassen gaan we niet een andere stal in. Biggen 

overzetten doen we z’n tweeën, zodat we niet in de andere 

stal hoeven komen. We voeren geen dieren aan, maar fokken 

alles zelf op. Verder wordt de mest op 50 meter afstand van 

de stal geladen. De varkens die we afleveren, zetten we zelf 

buiten klaar. Ze worden altijd op zondagnacht geladen, omdat 

de vrachtwagen dan een weekend leeg heeft gestaan. Na 

het laden wordt de plaats schoongespoten en ontsmet.”

Verteerbaarheid

“Ook aan het voer stel ik hoge eisen,” vertelt Albert.  

“Mijn varkens zijn erg gevoelig qua vertering. Een goede 

structuur is dus erg belangrijk. De manier van processing in 

de fabriek van Coppens past dan ook goed op mijn bedrijf. 

De grondstoffen worden op die wijze optimaal benut. De 

voederconversie wordt mede bepaald door de doorstroom 

van het voer in de darmen van het varken. Deze is afhankelijk 

van de zuurtegraad in de maag en darm. Om deze constant 

te houden, zuur ik het water aan met Selko pH. Met een 

betere voederconversie heb je in verhouding ook veel minder 

mest. Het voer mag dan ook wat duurder zijn, omdat je 

minder mest hoeft af te voeren. We voeren onbeperkt 

droogvoer. Ondanks dat het mogelijk is, ben ik er geen 

voorstander van om zelf voer te mengen. Het is dan heel 

moeilijk om goede resultaten te behalen.”

60% AA

“Naast een betere groei en voederconversie is ons doel om 

vleesvarkens met meer dan 60% AA te leveren. We zitten 

nu al boven de 50%. Het vleespercentage is al een jaar 

60%. De kwaliteitstoeslag in het Meatfriends-concept voor 

deze meerwaarde maakt dat zeker de moeite waard.  

We willen dit percentage behalen door de vleesvarkens 

goed uit te zoeken. Als er ruimte is, laat ik ze nog even liggen. 

Daarnaast gaan we in de toekomst nog meer fokken op 

vleeskwaliteit. Dit doen we in samenwerking met Klasse KI. 

Zeker als dat nog beter betaald wordt. Dan komt er 

meerwaarde op de big,” besluit Albert.

Albert van Selst:

In gesprek
met...

Albert van Selst uit Wintelre:

“We willen één kilogram groei met twee kilogram voer en 

60% AA behalen. Om ons doel te kunnen bereiken, is 

goede gezondheid het belangrijkste. Het begint al bij de 

fokkerij en in de kraamstal. De biggen moeten van een 

goede kwaliteit zijn. Daar kan ik in de vleesvarkensstal het 

meeste mee verdienen. We zetten de varkens zelf buiten 

klaar om insleep te voorkomen.“
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Wereldprimeur:  
insectenolie in 
diervoeding

Het gebruik van insectenolie binnen de food en feed 
sector is compleet nieuw. Nergens ter wereld wordt 
insectenolie in diervoeding verwerkt. We zijn er dan 
ook trots op dat we het eerste bedrijf zijn dat insec-
tenolie toepast in varkens- en vleespluimveevoeders.

Voordelen

Insectenolie in speenvoeders en prestarters heeft 

verschillende voordelen:

  Insecten passen in het oerdieet van wroetende  

varkens en kuikens

  Insectenolie is een makkelijk verteerbare snelle  

energiebron

  Door inzet van insectenolie worden jonge dieren  

minder zwaar ‘belast’

 Insectenolie helpt mee in de strijd tegen  

 Streptococcen- en Clostridiumproblemen

  Insectenolie zorgt in combinatie met ons unieke 

productieproces en een bedrijfsspecifiek  

voerprogramma voor kwaliteitsbiggen en -kuikens.

Uitermate geschikt voor jonge dieren

Insectenolie is zeer goed verteerbaar door jonge dieren en is 

dus uitermate geschikt voor biggen en kuikens. Het heeft 

een gezonde vetzuursamenstelling met een hoog aandeel 

laurinezuur C12. Laurinezuur is anti microbieel en werkt in 

de darm tegen gram positieve bacteriën, zoals Clostridium 

en Streptococcen. Het laurinezuur in insectenolie heeft een 

zogenaamde fast- en slow release en geeft daardoor 

bescherming over de gehele lengte van de darm. Het 

toepassen van insectenolie in pluimvee- en varkensvoeding 

heeft als doel de diergezondheid te verhogen. Gezonde 

dieren presteren immers beter.

Uitvoerig getest

Wij werken al enkele jaren aan de toepassing van insecten 

in voer. In deze periode zijn zowel eiwit als olie uit insecten 

uitvoerig geanalyseerd. De resultaten van het Poultry 

Research Centre laten bijvoorbeeld zien dat kuikens zowel 

qua groei als voederconversie profiteren van het gebruik 

van insectenolie in vergelijking met soja olie.

Innovatie


