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Sector in beweging

Netto 
vleeskuiken
resultaten 

Periode 1 april t/m 30 juni 2016

25% beste gemiddeld

V.C. 1.55 1.57

V.C. 1500 gram 1.16 1.21

Aflevergewicht (gr) 2473 2400

Groei (gr/dag) 63.5 61.6

Uitvalpercentage 3.48 3.61

Voetzoollaesie score 33.7 34.8

LED verlichting vermindert stress bij 
gespeende biggen

Een LED daglichtsysteem laat positieve effecten zien op het gedrag 

en de prestaties van gespeende biggen. Door de juiste verlichting 

kunnen soortgenoten elkaar beter onderscheiden en kunnen ze de 

voerbak makkelijker vinden. Ze gaan daardoor eerder eten.

Het is tevens gebleken dat de biggen meer en eerder weer gaan eten na een 

stressmoment, zoals een voerschakeling. Dit kan een speendip helpen voorkomen. 

De gespeende biggen hebben onder een LED daglichtsysteem tijdens de gehele 

opfokperiode een hogere groei per dier per dag en een lagere voederconversie. 

De dieren zijn bovendien minder agressief en gaan minder snel staartbijten. 

Bovenstaande conclusies zijn gesteld op basis van een onderzoek dat in 

samenwerking met HAS Hogeschool en Rofianda Agri is uitgevoerd in ons Piglet 

Research Centre.

Lagere cortisolwaarde 

De cortisolwaarde is een graadmeter voor de hoeveelheid stress. In onderstaande 

figuur worden de gemiddelde cortisol waardes weergegeven tijdens een stress- en 

een rustmoment bij gespeende biggen. Opvallend is dat de cortisolconcentratie 

tijdens het stressmoment bij biggen met LED verlichting significant lager is dan 

bij de biggen in de controlegroep, zelfs ten opzichte van een rustmoment.

Voor u als varkenshouder zorgt de juiste verlichting voor een prettiger werksfeer. 

Bovendien heeft u een beter overzicht op de biggen. Het verbeteren van het 

management in de stal is een van de manieren om dierprestaties en dierwelzijn 

te verbeteren.

Kuikens zijn gek op levende insecten

De kuikens in het Poultry Research Centre hebben levende insecten voorgeschoteld 

gekregen. Het Innovatie Team Coppens is een proef aan het uitvoeren waarbij 

wordt gekeken naar de opname en groei met levende insecten als voer. Voorlopig 

kan geconcludeerd worden dat de opname erg goed is. 

Hygiëneruimte op vleeskuikenbedrijf

Vleeskuikenhouders Patrick en Elvera van den Hurk uit  

Biezenmortel hebben onlangs een hygiëneruimte op hun  

bedrijf gebouwd.

Patrick: “We hebben de hygiëneruimte bewust vooraan op ons bedrijf geplaatst, 

zodat we de looplijnen zo schoon mogelijk kunnen houden. Via de rechterdeur 

kom je vanuit de ‘vuile weg’ de hygiëneruimte binnen. Vervolgens kun je via de 

hygiënesluis door de linkerdeur het bedrijf betreden. Iedere bezoeker wordt 

verzocht zich te douchen en schone bedrijfskleding aan te trekken. Buiten draagt 

iedereen bedrijfsschoenen. In de voorportalen van iedere stal staan laarzen, die 

in de stal gedragen moeten worden. Op deze manier proberen we insleep van 

buitenaf zoveel mogelijk te voorkomen.”

“De ruimte is 55 vierkante meter groot,” vult Elvera aan. “Om ervoor te zorgen dat 

een hele laadploeg in korte tijd kan douchen, is de ruimte voorzien van vier 

douches. Er zijn tevens gecodeerde kluisjes aanwezig, zodat bezoekers hun 

bezittingen veilig kunnen opbergen. Zowel het ‘schone’ als het ‘vuile’ gedeelte  

is voorzien van een toilet.”

In het nieuwe bedrijfsgebouw bevinden zich tevens een loods, opslagruimte, 

kantoor en kantine. In de kantine kunnen medewerkers en bezoekers verblijven 

voor en na de werkzaamheden.

Even voorstellen:  

Joris van Iersel 

Joris van Iersel is sinds 1 april als 

diernutritionist varkens in dienst bij 

Coppens. Hij is samen met de andere 

nutritionisten verantwoordelijk voor 

het optimaliseren van de voersamen-

stellingen en het voerassortiment. 

Tevens draagt hij bij aan productont-

wikkeling ten behoeve van dierpres-

taties en marktwensen.

Joris heeft de opleidingen Dier en 

Veehouderij aan HAS Hogeschool 

Den Bosch en Master Diervoeding 

aan Wageningen Universiteit 

afgerond. Daarna heeft hij bij een 

collega mengvoerbedrijf gewerkt als 

nutritionist varkens.

Joris: “De diversiteit van de functie 

spreekt me erg aan. De varkenssector 

is een mooie sector met veel 

uitdagingen, vooral in de voeding.” 

Open dag vleeskuikenbedrijf Wuustwezel (B) 

Op zaterdag 13 augustus bent u tussen 13.30 uur en 21.00 uur van harte welkom bij familie Aernouts - van Gils in Wuustwezel (B). 

Ter gelegenheid van de bouw van twee nieuwe vleeskuikenstallen organiseren zij een open dag in combinatie met een symposium.

Meer informatie over zowel het symposium, de open dag als de stallen vindt u op onze website coppens.nl

Aankondiging

Per 1 september start Willem de  

Haas als accountmanager vleeskui-

ken-ouderdieren bij Coppens 

Diervoeding. Willem heeft onlangs 

zijn opleiding aan HAS Hogeschool  

in Den Bosch afgerond.
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Meer weten? Bel +31 (0) 492 - 531600
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Wat in het vroege leven van een kuiken gebeurt, is 

bepalend voor het verdere leven van het kuiken. 

Daarom is het essentieel dat de opvang van kuikens 

optimaal is. De Coppens kuikencheck geeft inzicht in 

kuikenkwaliteit en opvangmanagement. Een 

interview met innovatiemanager Maarten Hollemans 

over deze nieuwe en erg praktische tool.

Hoe werkt de kuikencheck? 
“De kuikencheck wordt ingevuld op dag 0 en op dag 7.  
De gegevens worden verwerkt in een speciaal ontwikkeld 
monitoringsprogramma. Vervolgens krijgt de pluimvee- 
houder een overzicht dat in één oogopslag duidelijk maakt 
wat beter kan.”

Wat wordt op dag 0 gemeten?
“Op een invoervel worden eerst de algemene gegevens 
verzameld zoals leeftijd ouderdieren, VB nummer, uitkomst-
systeem en verwarmingssysteem. Vervolgens wordt tijdens 
het lossen de temperatuur van 25 kuikens gemeten. Deze 
kuikens worden ook individueel gewogen en gescoord op 
activiteit door ze op hun rug op je hand te leggen. Als ze na 5 
seconden niet overeind zijn gekomen zijn ze traag en scoren 
ze 0 punten. Actieve kuikens scoren 2 punten. Ook de 
navelkwaliteit wordt gescoord. Is deze ontstoken, met een 
draadje of glad? Op vier plaatsen in de stal wordt de relatieve 
luchtvochtigheid, de CO2 concentratie en de temperatuur 
van strooisel, vloer en ruimte gemeten. Na een uur worden 
weer 25 willekeurige kuikens getemperatuurd en meten we 
de temperatuur van de pootjes.”

En 7 dagen later?
“Exact 7 dagen later wordt de uitval genoteerd, welke we 
splitsen in selectie en gestorven. Dit geeft, mits de random-
standigheden op orde zijn, een indicatie van de kuikenkwaliteit. 
Daarna worden weer kuikens getemperatuurd en gewogen, 
net zoals dat we opnieuw de luchtkwaliteit in kaart brengen. 
Deze informatie zegt veel over het opvangmanagement.”

Welke informatie wordt zichtbaar? 
“De verzamelde gegevens worden verwerkt in het monito-
ringsprogramma. Door het gebruik van een stoplichtsysteem 
wordt direct duidelijk wat goed gaat én waar actie vereist is.”

Wat kun je met de informatie?
“Eigenlijk drie zaken. Je brengt de kuikenkwaliteit en 
knelpunten in opzetmanagement in beeld. Ten eerste kan na 
het uitvoeren van de check direct bijgestuurd worden in de 
stal. Denk hierbij aan het verlagen of verder verhogen van 
de staltemperatuur. Daarnaast stellen onze adviseurs, in 
overleg met de vleeskuikenhouder, een verbeterplan op. Het 
is belangrijk ook de broederij hierbij te betrekken. Indien het 
verbeterplan wordt opgevolgd, geven checks van de volgende 
rondes inzicht in de verbeteringen. Ten derde is de kuiken-
check een goed praatstuk richting dierenarts, broederij en 
voerleverancier. De kuikencheck toont duidelijke 
resultaten op basis van cijfers en niet op basis van gevoel.”

Wie voert de check uit?
“Een vleeskuikenhouder kan deze check zelf uitvoeren. 
Maar onze voorkeur gaat er naar uit om deze eerst een paar 
keer samen met een van onze specialisten uit te voeren. 
Juist door samen kritisch te checken, ontstaat discussie in 
de stal over wat nu wel of niet een kwaliteitskuiken is.  
Het uitvoeren duurt ongeveer 1,5 uur per ronde.”

Wat levert het op?
“Een kuikencheck kan de pluimveehouder veel kosten 
besparen. Denk hierbij alleen al aan het terugdringen van 
sterfte of antibioticagebruik door kuikens op de juiste 
temperatuur op te vangen. Wanneer de kuikens op dag 7 te 
warm zitten, kan je eerder stoppen met verwarmen. 
Uiteindelijk draagt het bij aan gemakkelijk werken, 
gezonde kuikens en betere resultaten.” 

  Wilt u ook een optimale start voor uw kuikens?  

Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Dan zorgen wij er samen voor dat uw kuikens op dag 7 

klaar zijn voor de rest van de ronde.

Interesse? Bel +31 (0) 492 - 531600
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In gesprek
met...

Foto: Ad en Lianne van den Borne met 
hun drie zonen Bram, Teun en Sem voor 
hun bedrijf.

Ad van den Borne heeft in Reusel een 

bedrijf met 6.700 vleesvarkens en 80 ha 

akkerbouw. Hij teelt voornamelijk maïs, 

welke gemalen wordt tot CCM voor de 

varkens. Daarnaast levert hij mest op 

akkerbouwland in de omgeving. 

De maïs van dit land koopt hij terug.

“Ik wil weten hoe 
hard de varkens 

groeien”

“Mijn doel is om technisch zo goed mogelijk te 

draaien tegen een lage kostprijs,” vertelt Ad van 

den Borne. “Ik vind het daarom belangrijk om 

omzetsnelheid te hebben in de stal. Ik wil graag 

veel kilo’s per vierkante meter produceren. Om 

deze doelstellingen te bereiken, is een goede 

groei en een scherpe voederconversie nodig.

Aan deze aspecten werken we dagelijks.”

Goede biggen
“Het begint natuurlijk met goede biggen. Ik heb bewust 
gekozen voor één fokker en niet voor meerdere. Bij de 
rassenkeuze is groeipotentie het belangrijkst. Daarom ben 
ik begin dit jaar overgeschakeld van Piëtrain gelten en 
borgen naar Tempo gelten en beren. Voor een goede opstart 
moeten de hokken bij opleg droog én op temperatuur zijn. 
Ik heb vorige week gewoon nog de kachel in het hok gehangen. 
Ook al is het zomer. Natuurlijk ben ik er altijd zelf bij als de 
biggen geleverd worden. Dan zie ik wat er binnen komt.”

Wegen
“Omdat ik graag een hogere groei wil dan ik nu bereik, zijn 
we de varkens gaan wegen. Samen met mijn adviseur van 
Coppens, wegen we direct na opleg de individuele varkens 
van een aantal hokken en herhalen dit iedere twee à drie 
weken. Alle weeggegevens worden vervolgens geanalyseerd. 
We weten nu precies hoe hard de vleesvarkens groeien in 
de verschillende leeftijd trajecten. Het blijkt dat ze goed 
starten. Vervolgens pieken ze in groei en gaan ze over de 
1000 gram groei per dag. Op het einde vlakt de groei wat 
af. We weten nu ook wat de spreiding in gewicht is en wat 
het verschil is tussen gelten, beren en borgen. Door deze 
informatie kunnen we gericht sturen én kunnen we de juiste 
keuzes maken. Wat doen we bijvoorbeeld met lichte biggen 
die het gemiddelde omlaag halen? Hoe kunnen we de groei 
op het einde stimuleren? Er is altijd verbetering mogelijk.”

Stabiel brijvoer
“Ik voer driemaal per dag brij aan mijn varkens en gebruik 
daarvoor het hele jaar dezelfde vaste producten. Ik kan wel 
kiezen voor goedkope bijproducten, maar dan is de kans op 
problemen door wisselingen en smaak veel te groot. Ik kies 

liever voor stabiele en constante producten. Het brijvoer 
bestaat uit CCM, aanvullend voer, losse grondstoffen en 
natte bijproducten. Om goede CCM te krijgen, dors ik de 
maïs zelf en ben ik erg secuur met het kuilen. Ook de 
maalfijnheid vind ik hierbij erg belangrijk. Voorheen was 
de CCM niet fijn genoeg gemalen. Nu maal ik het zelf en 
kan ik de hamermolen precies afstellen zoals ik wil. Ook 
het water voor de varkens heb ik onlangs laten onderzoe-
ken. Ze zijn zelfs met een camera in de nippels geweest. 
Alles was gelukkig in orde.”

Secuur werken
“Mijn stallen zijn allemaal hetzelfde. Dit is overzichtelijk en 
werkt gemakkelijk. Ze zijn degelijk gebouwd en hebben een 
Custers plafond, betonnen hokinrichting, rvs voertrog en 
een luchtinjectie in het midden van de afdeling. Verder heb 
ik biologische luchtwassers en een centrale keuken. De 
mest zit in mestputten met een rioolsysteem. Voor het 
uitrijden komt het samen in een diepe put. Deze homogene 
mest is erg geschikt voor de akkerbouwers. Ik heb een 
vaste medewerker voor de akkerbouw. Het werk in de 
varkensstal doe ik helemaal zelf. Door hygiënisch en secuur 
te werken hebben we nauwelijks gezondheidsproblemen.”

Verbeterpunten
Op de vraag welke verbeterpunten er nog mogelijk zijn op 
zijn bedrijf, antwoordt Ad: “Beter en vaker reinigen van mijn 
brijvoertanks. Ook zou ik graag mijn circuits vaker willen 
spoelen dan nu mogelijk is. Verder wil ik mijn roosters in 
de hokken nog wel een keer laten coaten, maar dat staat 
nog niet bovenaan op mijn lijstje. Een ding is zeker, met 
een goede hygiëne en goede biggen valt veel te winnen.”

Lage mestafzetkosten
“Ik probeer kostenbesparend te werken. Daarom werk ik 
met losse grondstoffen, CCM en natte bijproducten. Ook 
probeer ik de afzet van mest zoveel mogelijk zelf te regelen.  
Om dit te kunnen realiseren heb ik veel tijd gestoken in het 
opbouwen van relaties met akkerbouwers in de buurt. Ik 
zorg ervoor dat ik altijd mijn afspraken nakom. Juist de 
combinatie van akkerbouw met de varkenshouderij vind ik 
zo mooi. Bovendien versterkt het elkaar.”
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Vlotte start voor  
jonge ondernemer
Joost Sweere (24 jaar) uit Son huurt op twee locaties 
stallen waar hij Goed Nest Kip kuikens houdt. In 
Oirschot huurt hij twee stallen voor in totaal 30.000 
dieren en in Budel twee stallen met in totaal 35.000 
plaatsen. Zijn ouders Michel en Carla Sweere houden 
op de thuislocatie in Son 500 zeugen, 1500 vlees- 
varkens en 20.000 reguliere kuikens. 

Met de huurstallen wil Joost ervaring op doen, de sector leren 

kennen en opbrengsten genereren, zodat hij een goede basis 

creëert om straks zijn toekomstdroom te kunnen verwezenlijken. 

Start in Budel

“Ik werkte in Beringe als bedrijfsleider op een varkensbedrijf, 

maar ik had plannen om zelf vleeskuikenhouder te worden,” 

vertelt Joost. “Martijn Kuijken, die als accountmanager 

vleespluimvee op het bedrijf van mijn ouders komt, wist hiervan. 

Hij tipte mij dat er een huurstal in Budel beschikbaar kwam. 

Dit bleek een prima locatie, dus ben ik van start gegaan.”

Goed Nest Kip

“Ik koos voor de Goed Nest Kip (GNK). Het is tenslotte een 

locatie op afstand, waardoor ik niet vlug even de stal in kan 

lopen voor een extra controle, zoals je dat thuis wel zou doen. 

Door de lagere bezetting hebben deze dieren nauwelijks last 

van hittestress. Dat geeft een gerust gevoel. Daarnaast kan 

ik na drie ronden stellen dat het makkelijk draait; Inzet van 

antibiotica is niet nodig geweest en het strooisel is altijd 

mooi droog gebleven. Ik heb goede gewichten afgeleverd.  

Ik werk er nu aan om de VC steeds verder te verbeteren.  

Ook financieel heeft het gunstig gedraaid.”

100% focus

“Vervolgens kwam de locatie in Oirschot beschikbaar. Ook 

weer via Coppens trouwens,” lacht Joost. “Hier heb ik een 

prima eerste ronde gedraaid. Vanaf het moment dat ik ook 

deze stallen huur, ben ik gestopt met werken op het 

varkensbedrijf. Ik kan me nu 100% op de kuikens focussen.”

Kwaliteit afleveren

“Mijn bedrijfsdoelstelling is het creëren van een hoge 

opbrengst tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Dit betekent 

dat ik zoveel mogelijk zelf doe, zoals het laden en uitrijden. 

Het schoonspuiten wil ik op termijn ook volledig zelf gaan 

doen. Ik investeer momenteel in materialen en machines 

welke we op alle locaties kunnen gebruiken. Om een hoge 

opbrengst te genereren moeten de technische resultaten top 

zijn. Ik ben daarom kritisch op de kwaliteit van de eendagskui-

kens en vang de kuikens zo goed mogelijk op. Tijdens de 

controlerondes check ik de uniformiteit van het koppel. 

Daarnaast controleer ik met regelmaat of de kuikens mooi 

verdeeld zitten in de stal en of de gewichten volgens de norm 

verlopen. Ik wil kwaliteit afleveren!”

Toekomst

“Ik ben van plan om op onze thuislocatie in Son twee nieuwe 

stallen te bouwen. De vergunning hiervoor ligt klaar en ik ga 

er binnenkort mee aan de slag. De huurstallen wil ik er graag 

bij aanhouden. Over een aantal jaren hoop ik een goed 

lopend, rendabel, toekomstbestendig bedrijf te hebben. 

Daarbij vind ik risicospreiding erg belangrijk. Dit kan via een 

tweede diertak óf door je te richten op verschillende 

segmenten. In de huidige stallen kan ik zonder investeringen 

schakelen tussen traditionele kuikens en Goed Nest Kip.”

“ Even wennen aan  
een stal op afstand”

In gesprek 
met...

Betrokken bij mijn bedrijf

Joost Sweere: “Zowel met Dennis van Aarle van AdVee 

dierenartsen als met Oscar Visser, accountmanager 

vleespluimvee bij Coppens, heb ik veel contact. We 

weten elkaar snel te vinden als er vragen zijn. We zijn 

open en eerlijk naar elkaar toe en ze zijn betrokken bij 

mijn bedrijf. Door regelmatig met elkaar te sparren 

hoop ik bedrijfsblindheid te voorkomen en mijn 

bedrijfsdoelstellingen te bereiken!”

“Goed Nest Kip  
geeft gerust gevoel”
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Sector in 
beweging

Volle aandacht
voor de big

Hoe begeleidt u uw biggen, zodat ze in optimale conditie aan 

hun traject in de vleesvarkensstal kunnen beginnen?  

Wij kunnen u hierbij op verschillende manieren van dienst zijn!

Insectenolie; gunstig voor jonge dieren
In het nieuwe speenvoer ´Insecto Speen´ verwerken we 
als eerste diervoederproducent ter wereld insectenolie. 
Het toepassen van de insectenolie heeft als doel de 
diergezondheid te verhogen; Het is een makkelijk 
verteerbare, snelle energiebron en dus uitermate geschikt 
voor jonge dieren. Insectenolie bevat een gezonde 
vetzuursamenstelling en een hoog aandeel laurinezuur. 
Laurinezuur is antimicrobieel en helpt daardoor mee in 
de strijd tegen Streptokokken- en Clostridiumproblemen. 
Daarnaast heeft het laurinezuur een fast- en slow release, 
waardoor het bescherming geeft over de gehele lengte van 
de darm. Hierdoor blijven de darmen gezond. Oók direct 
na het spenen en tijdens de stress die het spenen met zich 
meebrengt.

Uit de eerste proeven met de Insecto Speen blijkt dat de 
biggen 12% meer voer opnemen ten opzichte van het 
controlevoer in de periode van spenen tot 14 dagen later. 
Door de hogere voeropname hebben de biggen ´volle 
buiken´. Met een volle buik sterven de darmvilli niet af en 
vermindert de kans op diarree. Met een volle buik blijven de 
darmvilli beter in tact en blijft de darm microbiota stabieler. 
Dit zorgt voor een betere gezondheid en hogere groei.

Speenvoer uit eigen fabriek
Met de uitbreiding van ons productieproces hebben we de 
mogelijkheid gekregen om de speenvoeders in onze eigen 
fabriek te produceren. Voorheen lieten we deze in 
verband met de beschikbare capaciteit extern produceren. 
Hiermee realiseren we zowel een kwaliteitsslag als 
kostenbesparing. We maken het speenvoer in twee 
stappen. Eerst wordt een halffabrikaat (expandaat) 
gemaakt. De grondstoffen voor het expandaat worden 

extra fijn gemalen en het product wordt geëxpandeerd, 
zodat het product optimaal ontsloten wordt en het goed 
verteerbaar is voor de biggen. Dit halffabrikaat wordt 
vervolgens opnieuw als grondstof, samen met andere 
grondstoffen, in het productieproces gebracht. Tijdens 
deze tweede stap wordt het voer op een zo laag mogelijke 
temperatuur bewerkt, zodat de toegevoegde melkproducten 
hun goede eigenschappen behouden.

Smakelijk biggenvoer
Gezien de goede voeropname van de Insecto Speen 
kunnen we constateren dat de combinatie van de speciaal 
geselecteerde grondstoffen, waaronder de insectenolie, en 
de bewerking van het speenvoer in ons unieke productie-
proces een positieve invloed heeft op de smakelijkheid 
van het voer.

Advies op maat 
Met alleen goed voer bent u er natuurlijk niet. In de stal 
moet ook alles goed op orde zijn om hoge percentages 
kwaliteitsbiggen en uniforme koppels te kunnen 
afleveren. Niet alleen de voeding, maar ook het water, 
klimaat en management moeten op orde zijn. Op onze 
website vindt u een uitgebreide toelichting over het 
biggen managementprogramma van Coppens.

Team van specialisten
Om u als klant nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben 
we ons varkens nutritie team uitgebreid van twee naar 
drie personen. We hebben nu een biggen-, vleesvarkens- 
en zeugenspecialist, zodat de nutritionisten zich extra 
kunnen focussen op een bepaalde diergroep. Op deze 
manier creëren we specialisme en diepgang. 

“ Grondstof uit oerdieet 
opnieuw benut”

“Positieve invloed  
op smakelijkheid”

Meer weten? Bel +31 (0) 492 - 531600
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Broedeieren van de 
hoogste kwaliteit

Bij het samenstellen en produceren van foktoomvoe-
ders staat de gezondheid van het vleeskuiken-ouder-
dierenkoppel en het verbeteren van productieresul-
taten centraal. Het doel is een stabiel gezond koppel 
dat naar wens presteert. Maar ook het verbeteren 
van de kwaliteit van eendagskuikens is een doel.  
Er bestaat namelijk een aantoonbare relatie tussen 
de kwaliteit van foktoomvoeders en de kwaliteit en 
robuustheid van het eendagskuiken. 

Om de kwaliteit van broedeieren en eendagskuiken te 

verbeteren zijn het grondstoffenpatroon, de nutriëntsamen-

stelling en de additievenkeuze van belang. Ook de constant-

heid van het voer voor hennen en hanen speelt een grote rol.

Productieproces toegespitst op foktoom

We hebben verschillende aanpassingen gedaan in het 

productieproces in onze fabriek. Bij de bouw van de nieuwe 

productielijn is zeer nadrukkelijk gekeken hoe we de 

foktoomvoeders zo optimaal mogelijk kunnen produceren. 

De wensen vanuit de markt, doelstellingen van de  

vermeerderaars en diergezondheid zijn hierbij het  

uitgangspunt geweest.

Perfecte maalfijnheid

In de fabriek zijn onder andere twee nieuwe walsenstoelen 

geplaatst. Hierdoor kan nu per individuele grondstof de 

keuze gemaakt worden of deze via de walsenstoel of de 

hamermolen gaat. Op deze wijze kan de maalfijnheid van 

individuele grondstoffen perfect ingesteld worden.  

Hierdoor zijn de nutriënten optimaal benutbaar. 

Monitoring

De prestaties van de vleeskuiken-ouderdieren worden 

gedurende de ronde gemonitord. Op basis van de behaalde 

resultaten en de doelstellingen van onze klanten optima- 

liseren we de (klant specifieke) foktoomvoeders. 

Ons streven is om vermeerderaars broedeieren van de 

hoogste kwaliteit te laten leveren aan de broederij.  

We zijn ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft op  

de kwaliteit van de eendagskuikens. Daar heeft de hele 

keten baat bij.

Kijkje in 
de keuken


