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Netto 
vleeskuiken
resultaten 

Periode 1 augustus t/m 31 oktober 2016

25% beste gemiddeld

V.C. 1.53 1.55

V.C. 1500 gram 1.13 1.19

Afl evergewicht (gr) 2495 2397

Groei (gr/dag) 63.9 61.7

Uitvalpercentage 3.37 3.58

Voetzoollaesie score 5.6 26.3

Veel klanten van Coppens bestellen hun voer 

tegenwoordig digitaal via de computer 

(Mijn.Coppens.nl) of via smartphone of tablet 

(App.Coppens.nl). Op deze manier worden 

bestellingen efficiënter verwerkt en wordt het 

risico op fouten geminimaliseerd.

Win een I-pad

Graag willen we het aantal digitale bestellingen verhogen. 

Daarom organiseren we een actie. Onder alle klanten die 

in de maand januari al hun voerbestellingen digitaal 

plaatsen (via MijnCoppens.nl óf via App.Coppens.nl), 

verloten we enkele mooie prijzen. De eerste prijs is een 

I-pad. Daarnaast verloten we tweemaal een dagje weg 

voor vier personen naar een attractiepark of dierentuin 

naar keuze. De prijzen reiken we uit tijdens de vakbeurs 

LIV Venray in maart.

Wilt u deelnemen aan deze actie? Zorg dan dat u tijdig in 

het bezit bent van de benodigde gebruikersnaam en het 

wachtwoord, zodat u digitaal kunt gaan bestellen. Neem 

hiervoor contact op met uw adviseur of met onze collega’s 

van de Order Entry. Wij zorgen ervoor dat u de benodigde 

gegevens en een duidelijke instructie ontvangt.

Sinds kort verrichten we biggenvoerproeven in 

ons Piglet Research Centre in Deurne. Op deze 

locatie hebben we de mogelijkheid om onder 

praktijkomstandigheden proeven uit te voeren in 

veel verschillende groepen, waardoor we zeer 

betrouwbare resultaten verkrijgen.

We hebben onder andere ons nieuwe Insecto Speenvoer 

uitvoerig op dit bedrijf getest. Dit unieke biggenvoer bevat 

insectenolie wat een makkelijk verteerbare, snelle energie-

bron is. Tijdens de proeven is getest in hoeverre de biggen 

profi teren van deze nieuwe grondstof. Ten opzichte van 

het controlevoer werd de Insecto Speen duidelijk beter 

opgenomen. Wetende dat een hogere opname de kans op 

een speendip verkleint en een positieve invloed op groei 

en gezondheid heeft, wordt dit voer inmiddels door veel 

klanten gevoerd.

Doordat de proeven in ons Piglet Research Centre onder 

praktijkomstandigheden plaats vinden, zijn de resultaten 

direct te vertalen in adviezen voor onze klanten.

Landbouwdagen 
Intensieve Veehouderij 

Van 14 tot en met 16 maart bent u van 

harte welkom in onze stand op dé beurs voor 

de pluimvee- en varkenshouderij in Venray. 

Tijdens de beurs vertellen we u graag over 

onze innovaties. We ontwikkelen namelijk 

continu nieuwe, praktijkgerichte producten;

   Zowel het Inno-Feed zeugen- als biggenprogramma heeft een uitgebreide update 

ondergaan. Voeders en managementtools zijn geoptimaliseerd, waarbij praktische 

toepasbaarheid een belangrijk uitgangspunt geweest is. Met een optimale 

melkproductie en meer vitaal geboren biggen als resultaat.

    De kuikenchecks bij vleespluimvee hebben ons een schat aan informatie gegeven, 

waardoor onze klanten nog betere resultaten realiseren.

    In verschillende voeders verwerken we tegenwoordig insectenolie; een makkelijk 

verteerbare, snelle en gezonde energiebron welke reeds in het oerdieet van 

varkens en kippen voorkwam.

Meer weten? Bel +31 (0) 492 - 531600

Sector in beweging

Insecto Speen 
getest in Piglet 
Research Centre

Insecto Speen 
getest in Piglet 
Research Centre

Innovatie

Makkelijk en 
snel bestellenSymposium 

Hogere Varkens-
gezondheid

 Op dinsdag 17 januari 2017 organiseren PIC 

Nederland, Coppens Diervoeding en Boerderij 

voor de 11e keer het Praktijksymposium Hogere 

Varkensgezondheid. Het thema van deze editie is 

‘Ziektes buiten de deur houden’. 

Om diergezondheid te borgen is continu aandacht nodig 

voor het buiten houden van kiemen. Bij enkele aandoeningen 

is het beheersbaar maken van een aanwezige ziekteverwekker 

het hoogst haalbare. Dit alles vraagt om een grote inzet en 

een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

Uiteindelijk moet de inzet resulteren in een kwalitatief 

hoogstaand eindproduct dat zo goed mogelijk aansluit bij 

de wens van de consument.

Diverse sprekers uit de periferie en collega-varkenshouders 

gaan in op onderwerpen als risicofactoren voor productieziek-

ten, hygiënisch werken, luchtfi ltratie, depop-repop, transport 

en voeding. Uiteraard maakt ook de innovatieprijs ‘Varkens 

gezonder produceren’ weer deel uit van het programma. 

U bent van harte welkom om informatie in te winnen en 

mee te praten over dit thema. Het programma, de locatie 

en gelegenheid om u aan te melden als bezoeker vindt u 

op hogerevarkensgezondheid.nl.



Management-
tool
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Iedere vleeskuikenhouder ontvangt graag 

eendagskuikens van superieure kwaliteit. 

Dit levert uniforme koppels op, verlaagt het 

sterftepercentage en verhoogt de kans op 

goede dierprestaties. Voor de vermeerderaar is 

het van belang om een stabiel, gezond koppel 

ouderdieren te hebben dat naar wens presteert. 

De kuikencheck levert informatie die voor beide 

sectoren waardevol is.

Kuikencheck
Door volgens het protocol van de kuikencheck op dag 0 
en dag 7 een aantal kuikens te temperaturen, te wegen, te 
beoordelen op activiteit en het stalklimaat te meten, krijgt 
de vleeskuikenhouder inzicht in de kwaliteit van de 
kuikens en in het stalmanagement. Dit kost per ronde 
anderhalf uur tijd. De gegevens worden geanalyseerd en 
op basis van de uitslag wordt een plan van aanpak gemaakt. 
Daarmee kan al vroeg in de ronde bijgestuurd worden en 
worden verbeteringen opgesteld voor de toekomstige ronden.

Een voorbeeld van een aanpassing die regelmatig 
voorkomt, is het wijzigen van de staltemperatuur. De 
vleeskuikenhouder probeert natuurlijk altijd de staltempe-
ratuur op orde te hebben bij de opzet van de kuikens. Op 
basis van de metingen van de temperatuur van de pootjes 
en de lichaamstemperatuur van de kuikens wordt echter 
regelmatig besloten om de staltemperatuur alsnog bij te 
stellen.

Interessante conclusies
Wij hebben, sinds de introductie van de kuikencheck, 
informatie van vele ronden van onze vleeskuikenklanten 
verzameld. Door deze informatie te verwerken in ons 
monitoringsprogramma krijgen we een steeds vollediger 
beeld van de onderlinge verbanden tussen ouderdieren, 
broederij, kwaliteit eendagskuikens en stalmanagement op 
het vleeskuikenbedrijf. Wat daarbij opvalt is de grote 
variatie in opzetmanagement en kuikenkwaliteit.

We benutten de conclusies om, in overleg met alle partners, 
het eindproduct en de opbrengsten te verbeteren. Als we 

bijvoorbeeld afwijkingen constateren in navelkwaliteit of 
vitaliteit van de kuikens gaan we in overleg met de 
betreffende broederij(en) om te bespreken hoe de 
kuikenkwaliteit verbeterd kan worden. En wanneer 
kwalitatief goede kuikens de verwachting in de stal niet 
kunnen waarmaken, dan wordt de oplossing in het 
stalmanagement gezocht.

Kortom; de kuikencheck is een praktische tool die voor alle 
partijen in de vleeskuikenketen nuttige informatie oplevert.

Vleeskuikenouderdieren
Willem de Haas is als accountmanager vleeskuikenouder-
dieren direct betrokken bij het uitvoeren en analyseren van 
de kuikenchecks. Willem: “Ook de vermeerderaars en wij 
zelf als voerleverancier hebben baat bij de conclusies van 
onze kuikenchecks. Er bestaat namelijk een aantoonbare 
relatie tussen de kwaliteit van foktoomvoeders en de 
kwaliteit en robuustheid van het eendagskuiken. Onze 
diernutritionist houdt het grondstoffenpatroon, de 
nutriëntsamenstelling en de additievenkeuze dan ook 
scherp in de gaten en benut onder andere de resultaten van 
de kuikenchecks om onze foktoomvoeders te optimaliseren. 
In onze fabriek kan iedere individuele grondstof via de 
walsenstoel of via de hamermolen gestuurd worden, zodat 
we een perfecte maalfi jnheid kunnen creëren. Dit bevordert 
de opname van de nutriënten door de ouderdieren.”

Willem vervolgt: “Ons streven is om vermeerderaars veel 
broedeieren van de hoogste kwaliteit met een hoge 
bevruchtingsgraad te laten leveren aan de broederij. We 
zijn ervan overtuigd dat dit een positief eff ect heeft op de 
kwaliteit van de eendagskuikens.”

 “Anderhalf uur per 
ronde investeren 
betaalt zich dubbel 
en dwars uit”

Een schat aan 
informatie via 
kuikenchecks
Zowel vleeskuiken- als 
vermeerderingssector profi teert

Interesse? Bel +31 (0) 492 - 531600

Willem de Haas is op 1 september bij Coppens 
Diervoeding aan de slag gegaan als accountmanager 
vleeskuikenouderdieren. “Afgelopen zomer ben ik 
afgestudeerd aan de HAS hogeschool waar ik de 
opleiding bedrijfskunde & agribusiness gevolgd heb. 
Ik ben 21 jaar oud en woon in Eersel waar ik 
opgegroeid ben op een vleeskuikenouderdierenbedrijf. 
Ik zou mezelf typeren als een gedreven, jong en 
enthousiast persoon die van een uitdaging houd.”
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“Het is voor mij altijd een uitdaging geweest om zo veel 

mogelijk uit mijn bedrijf te halen,” vervolgt de varkenshouder. 

“In de afgelopen jaren heb ik dan ook verschillende punten 

aangepakt.” 

Tweefasen lactovoer

“In het voorjaar ben ik overgestapt van één- naar tweefasen 

lactovoer. Mijn doel was om de resultaten in de stal naar een 

hoger niveau te brengen. Door de melkgift te optimaliseren 

wilde ik ervoor zorgen dat we meer biggen bij de zeugen 

konden houden. Toen opperde Peter van Hugten van 

Coppens Diervoeding, om over te schakelen op tweefasen 

lactovoer. Dit betekende wel dat we een gedeelte met de 

hand moesten gaan voeren. Dat is wel wat meer werk, maar 

zeker de moeite waard. De omschakeling naar tweefasen 

lactovoer pakte meteen goed uit.”

Juiste afstemming voeders

“De eerste fase van het lactovoer is erop gericht om 

de zeug klaar te maken voor het werpproces. De uiers 

ontwikkelen zich nu beter dan voorheen. Het doel van de 

tweede fase is het verhogen van de melkproductie om 

veel biggen bij de zeug te kunnen houden. De twee voeders 

sluiten nu, na wat bijsturen, perfect op elkaar aan. Inmiddels 

hebben we duidelijk vitalere biggen en is het speengewicht 

gestegen. We hebben nagenoeg geen diarree in de 

kraamstal en gebruiken nauwelijks medicijnen. Afgelopen 

jaar speenden we 32.3 biggen per zeug per jaar met een 

worpindex van 2.42.”

Conditie zeugen

“In de afgelopen twee jaren hebben we ook gesleuteld aan 

het drachtvoer. Door de stijgende productie moest het 

drachtvoer mee ontwikkelen om de zeugen in conditie te 

houden. Ik vind het belangrijk dat de zeugen zich goed 

herstellen. Daarnaast is het drachtvoer erop afgestemd om 

beenwerkproblemen te voorkomen en de kwaliteit van de 

biggen te verhogen.” 

Maar zes verwerpers per jaar

“Doordat de zeugen weinig afvallen in de kraamstal en de 

omstandigheden in de dekstal optimaal zijn, worden de 

zeugen goed berig. We hebben het afgelopen jaar maar zes 

verwerpers gehad en het percentage herdekkingen is 5%. 

We hebben in de dekstal gezorgd voor een goede verlichting. 

Daarnaast kan de beer rondlopen voor de zeugen en er zitten 

poortjes per vier à vijf zeugen. De zeugen krijgen turbo tabletten 

met een hoog suikergehalte om ze een boost te geven 

rondom het dekken. De dekstal is volgens mij de basis voor 

veel levend geboren biggen. In de eerste tien maanden van 

dit jaar waren dit er gemiddeld 16 per worp.” 

“Mijn einddoelstelling is om gezonde, zware en vitale biggen 

te produceren waar de vleesvarkenshouder mee vooruit kan. 

De kwaliteit van de biggen staat bij mij voorop. Daarvoor zijn 

we elke dag keihard aan het werk.” 

In het Brabantse Asten-Heusden heeft Karel van Deursen een varkensbedrijf met 600 

Topigs-20 zeugen en 750 vleesvarkens. Het grote voordeel van dit bedrijf is dat de zeugen 

op de ene locatie worden gehuisvest en dat de biggen en vleesvarkens op de naastgelegen 

locatie zitten. Door deze scheiding zit er een ‘knip’ tussen de biggen en de zeugen en wordt 

versleep, en dus kruisbesmetting, voorkomen. “Dat is de grote kracht op gebied van 

diergezondheid op mijn bedrijf,” vertelt Karel. 

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

De kwaliteit 
van de biggen 

staat voorop 
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Karel van Deursen:

 “Tweefasen lactovoer
is de moeite waard.”
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In gesprek
met...

Onlangs hebben Dirk en Linda Tuytelaers uit 

Ravels (B) een open dag gehouden in hun nieuwe 

vleeskuikenstallen. Hun bedrijf bestaat uit 

115.000 kuikens en 60 witblauw runderen. De 

twee nieuwe kuikenstallen zijn onder één dak 

geplaatst. De reeds bestaande kuikenstal is in 

2008 gebouwd.

De nieuwe stal
De stal biedt ruimte aan 2 x 35.000 vleeskuikens en heeft 
een afmeting van 90 x 34 meter. “We wilden een energie-
zuinige en goed afgewerkte stal waar we makkelijk in 
kunnen werken,” vertelt Dirk. “Door de twee stallen onder 
een dak te plaatsen, konden we alle ruimte benutten en 
dus meer staloppervlakte creëren. In de ene helft van de 
nieuwe stal hergebruiken we de inrichting uit de gesloopte 
stallen. In de andere nieuwe stal hebben we onder andere 
gekozen voor Haiko voerpannen. Doordat de pannen iets 
lager zijn, zitten de kuikens al vanaf dag één in deze pannen.” 

De stallen zijn verder uitgerust met plafondventilatie in 
combinatie met lengteventilatie. Om tijdens extreem 
warme dagen te kunnen koelen, is gekozen voor een 
Padkoeling. In iedere stal bevinden zich vier rijen met 
ventielen. Hierdoor is de lucht meteen waar deze moet 
zijn. De luchtsnelheid zal in de nieuwe stallen veel lager 
zijn, rond de vijf Pascal.

De nieuwe heaters komen op een meter hoogte te hangen 
en zijn oplierbaar. In de nieuwe stallen hangt overal 
dimbare Ledverlichting. “Deze zijn in aanschaf duurder,” 
vertelt Linda, “maar we verwachten dit binnen drie jaar 
terug te verdienen door een lager stroomverbruik. Het 
plafond en het dak zijn respectievelijk met tien cm tempex 
en zes cm purschuim geïsoleerd.” 

Over dun touwtje lopen
“Technisch goed draaien vinden we belangrijk. Ze zeggen 
wel eens dat we altijd over een dun touwtje willen lopen. 
We proberen inderdaad het onderste uit de kan te halen. 
De resultaten moeten goed zijn. We willen namelijk in een 
zo kort mogelijke tijd zo veel en zwaar mogelijke kuikens 
produceren, bij voorkeur zonder medicijnen. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk,” geeft Dirk aan. 

“Wij spoelen in de eerste week elke dag de drinkleidingen 
met zuiver water, zodat de kuikens altijd fris drinkwater 
hebben. Daarnaast lopen we, het liefst samen, minimaal 
drie keer per dag door de stal om te observeren,” geeft 
Linda aan. “We hebben drie verschillende looplijnen in 
onze stallen. Door iedere keer een andere route te nemen 
zijn we op het einde van de dag overal geweest. Dit doen 
we ook bij warm weer. We willen gewoon zien hoe de 
kuikens reageren op de omstandigheden.”

“Verder moeten de kuikens én het voer goed in orde zijn. 
De kuikens moeten zeker droog blijven liggen. Dat is heel 
voornaam. Patrick van den Hurk, onze adviseur van 
Coppens, hoeft hier echt niet elke week op de stoep te 
staan,” lacht Dirk. “Maar uit ervaring weten we wel dat 
de mensen van Coppens er voor je zijn als je ze nodig hebt. 
Ze blijven dat familiale trekje houden.”

“Wij gaan niet op vakantie maar we proberen wel veel 
open dagen mee te pakken. Je leert veel door je ogen de 
kost te geven en te spreken met andere vleeskuikenhouders. 
We proberen er de goede dingen uit te halen. We denken 
dat we zo wel vooruit kunnen met ons bedrijf,” besluiten 
Dirk en Linda. “We hoeven niet de grootste te zijn. We 
willen hetgeen we doen, goed doen.”
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In gesprek
met...

 “We proberen
 het onderste uit

de kan te halen”
Linda en Dirk Tuytelaers

 “We hoeven niet de grootste  
 te zijn. We willen hetgeen 

we doen, goed doen.”

“ We willen zien hoe 
de kuikens reageren.”
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Gezondere big door 
Inno-Feed zeugenvoer

Vernieuwd programma
voor zeugen

De gezondheid van de big is grotendeels afhankelijk 

van de samenstelling van de darmbacteriën, oftewel 

microbiota, van de big. De opbouw van microbiota 

gebeurt in de eerste levensweken van de big en is 

van belang voor de rest van zijn leven. 

Het is mogelijk om in een heel vroeg stadium de juiste 

microbiota in de big te krijgen. De microbiota van de big 

wordt namelijk bepaald door de microbiota in de mest en de 

melk van de zeug. Dan kunnen we er maar het beste voor 

zorgen dat dit ook de juiste microbiota zijn!

Daarom voegen we onder andere insectenolie toe aan onze 

zeugenvoeders. Insectenolie bevat namelijk een hoog gehalte 

laurinezuur (C12) wat een positief e� ect heeft op de microbiota 

in de zeug én in de big. Het laurinezuur komt ook in de melk van 

de zeug terecht waardoor de big hiervan meeprofiteert. 

Laurinezuur heeft en fast- en slow release waardoor het 

bescherming geeft over de gehele lengte van de darm. Ook 

moedermelk bevat ook een hoog gehalte laurinezuur en biedt 

de baby bescherming.

Daarnaast is de keuze en structuur van de vezels erg belangrijk 

voor de opbouw van de microbiota. Door de juiste selectie van 

vezels en de processing ervan via het Inno-Feed procedé sturen 

we de microbiota van de pasgeboren big al via het zeugenvoer. 

Hierdoor verlaagt de kans op diarree in de kraamstal aanzienlijk.

De volgende stap is om de big zo snel mogelijk aan het eten te 

krijgen. Dat kan met de Baby Big XL en Insecto Speen. Deze 

biggenvoeders bevatten ook insectenolie en de specifieke 

vezelstructuur. Vanaf het moment dat de biggen dit biggenvoer 

opnemen, wordt de microbiota direct positief beïnvloed. Zo 

zorgt het Inno-Feed zeugenvoer samen met het biggenvoer 

voor een gezondere big. 

Wat gebeurt er rondom het werpen? Hoe zit een 

melkbeurt in elkaar? Wat is het effect van ons 

handelen op zeugen én biggen? Wat is de relatie 

tussen de zeug en de big? Wie zorgt ervoor dat 

de big gaat drinken? Hoe beïnvloed ik de 

darmgezondheid van de big al voordat ze vast 

voer opneemt? “Voor de ontwikkeling van ons 

nieuwe zeugenvoerprogramma hebben we goed 

gekeken wat er nu werkelijk gebeurt,” vertelt 

diernutritionist Huub Derix.

Hoe drinkt een big?

“Een goede melkbeurt bestaat uit de volgende vier fasen; 

roepen, masseren (1 à 1.5 min), drinken (0.5 à 1 min) en weer 

masseren (oplopend tot zelfs 4 minuten),” somt Huub op. 

“De zeug kan 30 tot 35 melkbeurten per dag geven, maar 

geeft er vaak maar 20. Een zeug heeft geen melk opvang-

vat, zoals een koe, en kan pas weer melk geven als het uier 

is leeggedronken. Het aantal melkgiften per dag is 

bepalend voor de hoeveelheid melk die de zeug geeft.” 

Robuuste zeugen

“De kennis over de melkgift ligt ten grondslag aan ons 

nieuwe Inno-Feed zeugenvoer met de bijbehorende 

voerschema’s en managementadviezen, zoals de verleg-

strategieën. Daarnaast zijn de zeugen vlees typischer 

geworden, staan ze voortaan in groepshuisvestiging én 

produceren ze meer biggen. We hebben onze zeugen(opfok)

voeders daarom luxer gemaakt en we maken gebruik van 

BCAA aminozuren. Deze worden ook veel gebruikt door duur-

sporters. Het werpproces en vier weken zogen is namelijk ook 

een duursport voor de zeug. De nieuwe zeugenvoeders zorgen 

voor robuustere zeugen en gelten met goed beenwerk.” 

Huub: “Maar voer bepaalt niet alles. Het belangrijkste in de 

stal blijft rust en regelmaat. Als de zeugen en de biggen fi t 

zijn, dan zorgt de zeug altijd voor een optimale melkproductie. 

Probeer de melkproductie niet op te drijven met voerschema’s, 

want dan gaat het zeker fout, maar volg wat de zeug doet 

en “voer er als het ware achteraan”. De zeug doet er van 

nature immers alles aan om de melkproductie te 

optimaliseren.”

Behoefte zeugen

“We hebben onze adviestools aangepast, zodat deze nog 

beter aansluiten op de behoeften van de zeugen,” vervolgt 

Huub. “In onze voerschema’s maken we niet alleen 

onderscheid tussen magere, normale en vette zeugen, 

maar we hebben er de groep hoog productieve zeugen, 

voor zeugen met een normale conditie, aan toegevoegd. Zo 

wordt nog beter rekening gehouden met de conditie én het 

productieniveau van de zeug. Dit betekent dat conditie-

monitoring dus erg belangrijk blijft. Ook hebben we 

verschillende verlegstrategieën ontwikkeld. Welke strategie 

wordt ingezet is afhankelijk van de bedrijfssituatie. 

Tenslotte hebben we onze normen beter afgestemd op de 

verschillende genetica.”

Tweefasen voedering werkt

“Met tweefasen voedering in de kraamstal kan er veel beter 

gestuurd worden op de behoefte van de zeug. De behoefte 

tijdens het werpproces is totaal anders dan in de 

zoogperiode,” vertelt Huub. “De eerste fase is gericht op 

het op gang brengen van de biest en het afbigproces. De 

tweede fase zorgt voor een optimale melkgift. We zien 

gewoon dat tweefasen voedering werkt.” 

“De bedrijven met de beste structuur, draaien ook het 

beste. Wij leveren u graag de praktische handvaten om de 

juiste managementstructuur op te zetten,” besluit Huub. 

Meer weten?

 “De bedrijven met 
de beste structuur, 
draaien ook het beste.”

Bel +31 (0) 492 - 531600
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Laag 
fosfor-
voeders

De afzet van mest heeft de afgelopen jaren voor de 
nodige hoofdbrekens gezorgd in de Nederlandse 
varkenshouderij. Het is nog steeds lastig om 
afzetmogelijkheden te vinden en de verwerking van 
mest verloopt moeizaam.

Ondertussen is de verwerkingsplicht in de afgelopen jaren 

wel van 30% naar 55% gestegen. Het is voor u als 

varkenshouder dus een hele uitdaging om de mestafzet-

kosten in de hand te houden.

Technologie benutten

Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de technologie 

binnen onze fabriek, zodat we een lagere mineralenaanvoer 

op uw bedrijf kunnen realiseren. De vacuümcoaters en de 

hoge energetische voeders zorgen voor een zo efficiënt 

mogelijke benutting van het voer en de mineralen. Dit zien 

we ook terug in de fosfaate�  ciëntie bij onze klanten.

Lagere mestafzetkosten 

Voor de vleesvarkenshouderij hebben we een extra 

voerpakket met laag fosforvoeders geïntroduceerd, 

waarmee 10% minder fosfor aangevoerd wordt. Door het 

toepassen van deze fosforarme voeders op uw bedrijf 

verlagen uw mestafzetkosten.

Tabel: Voorbeeldbedrijf met 2000 vleesvarkens

Met inzet van laag fosforvoeders kan de plaatsingsruimte 

in Nederland verhoogd worden, hoeft minder mest afgezet 

te worden en hoeven er minder mestverwerkingsovereen-

komsten afgesloten te worden. Afhankelijk van uw 

bedrijfssituatie kan het interessant zijn om deze voeders in 

te zetten. Bijvoorbeeld wanneer u grond heeft of als u zelf 

mest verwerkt.

Bent u benieuwd of deze laag fosforvoeders voordeel voor 

u kunnen opleveren? Neem dan contact met ons op!

info@coppens.nl

Kijkje in 
de keuken

Standaard 
voerpakket

Hoog EW/
fosfaatarm 
voerpakket

Absoluut 
verschil

Relatief 
verschil

Fosfaataanvoer 
via voer

14.450 kg 12.350 kg -2.100 kg -14.5 %

Fosfaat e�  ciëntie 49.0 % 57.3 % 8.3 % 16.9 %


