
 
Persbericht 

 

Helmond, 22 september 2014 
 

Coppens Diervoeding wint ABAB Innovatieprijs 

Tijdens de Agrarische Dagen Someren is de winnaar van de ABAB Innovatieprijs 2014 bekend 

gemaakt. De inzending van Coppens Diervoeding voldeed volgens de jury het beste aan de vooraf 

gecommuniceerde criteria; Passend, People, Planet en Profit en sloot uitstekend aan bij het 

beursthema van de ADS “Proeven aan de Toekomst”! De inzending van Coppens bestond uit de Baby 

Big XL; de grote korrel voor de kleine big. 
 

Out of the box 

Coppens werd door de vijf koppige jury vooral geprezen om het “Out of the box” denken, waarbij het 

dier als uitgangspunt werd genomen. De Baby Big XL is een innovatieve biggenbrok, waarmee 

ingespeeld wordt op het natuurlijk gedrag van de big. De kaakstructuur en kauwspieren van een 

jonge big blijken veel beter aangepast te zijn aan het opnemen van grote korrels, dan aan het 

opnemen van de gebruikelijke kleine korreltjes. Door attractief voer, oftewel grotere korrels, te 

verstrekken aan de van nature erg onderzoekende biggen, verbetert de voeropname en de groei. De 

Baby Big XL is qua grootte en samenstelling afgestemd op de natuurlijke behoefte van het jonge dier. 
 

Passend (bij het beursthema) 

Biggentomen worden steeds groter. Om te zorgen dat al deze geboren biggen voldoende kracht en 

energie hebben om een gezond, sterk vleesvarken te worden is het noodzakelijk te blijven 

anticiperen op actuele en toekomstige situaties. 
 

People 

Varkenshouders zijn gebaat bij gezonde dieren. Stimulatie van voeropname op jonge leeftijd is van 

groot belang om darmvlokken te ontwikkelen en optimalisatie van de microbiota. Baby Big XL levert 

hieraan een aanzienlijke bijdrage. Daarnaast wordt de speendip door inzet van deze grote korrel 

geminimaliseerd, omdat de biggen reeds in het kraamhok wennen aan vast voer. 
 

Planet 

Baby Big XL dient tevens als perfect afleidingsmateriaal doordat de biggen ermee spelen. Het grote 

formaat van de brok voorkomt dat het door de roosters in de put verdwijnt, waardoor verspilling 

voorkomen wordt. De dieren beleven er plezier aan, wat het welzijn ten goede komt. 
 

Profit 

Tijdens de praktijkproeven lieten de biggen in het kraamhok een beduidend hogere voeropname van 

gemiddeld 42% zien. 14 dagen na spenen was de gewichtsopname gemiddeld 28% hoger. 
 

Niet voor publicatie: 

Bijgevoegd vindt u een foto van de Baby Big XL korrel en een foto van de uitreiking van de ABAB-

innovatieprijs 2014 door jurylid dhr. Dick Pouwels, voorzitter van het college van bestuur van HAS 

Den Bosch aan dhr. Ad Kemps, commercieel directeur Coppens Diervoeding. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Ad Kemps, commercieel directeur Coppens Diervoeding 

Telnr. 06 – 51 31 41 06, E-mail: ad.kemps@coppens.nl 


