Bigge
envoederrs
Premiu
um biggenv
voeders zijn
n sinds
de lanccering van BiggiStar
B
dé
biggenvvoeders voor vroeg
gespeende biggen
n. Ten gevo
olge van
anderende inzichten in de
de vera
biggenvvoeders he
ebben we sinds
eind vo
orig jaar naar verschilllende
concep
pten gezoch
ht om te ko
omen
tot hét beste conccept in de markt
m
wat big
ggenvoederrs betreft.
emium
BiggiSttar…de pre
biggenvvoeders in een nieuw kleedje
In onze zoektocht hebben we niet alleen gro
ootschalige proeven
p
opge
ezet op onzee eigen bedriijf in
me tijd bero
oep op klanteen die een aaantal nieuwe voeders op hun
Neerhesspen; we deeden al geruim
eigen beedrijf wilden uitproberen. Al deze pro
oeven zullen leiden tot de lancering vvan de nieuw
we lijn
biggenvo
oeders beginn januari 2017
7. Aangezienn de finale prroeven nog lo
opende zijn, kunnen we nog
geen sluitende resulttaten meegeven.
Een nie
euw gamma
Het nieuuwe gamma zal
z zorgen vo
oor een vlieggende start voor
v
jong gespeende bigggen. Deze vo
oederlijn
is opgesplitst in 3 fassen: een spee
envoeder, eeen starter en
n een eindfasse-biggenvoeeder. Wat we
e
nu al kunnen zeggen is, dat deze nieuwe voe derlijn (alle biggen
b
gewogen) niet alleeen voor een
n
schittereende groei zorgt, maar bovendien
b
vo
oor een uitm
muntende voe
ederconversiie. Het heeftt alles
wat een premiumbigggenvoeder moet
m
hebbenn.
Eerste resultaten
Tijdens de zomer zijjn er bij bepe
erkte praktij kproeven bijj een klant to
och al opmerrkelijke resultaten
geboektt. Er werd 3 kg speenvoe
eder; 8,2 kg sstarter, en 19
9,6 kg BiggiPro gegeven. Onderstaande
resultateen zijn de resultaten op een
e weging vvan 47d-batterijperiode. Wat de klannt opviel, wass, dat de
biggen zzeer goed oppstartten en dat
d hij de bigggen opvallen
nd vroeger naar
n de voorrmest moest
doorschhuiven (gewiccht was tot 2 kg hoger o
op dezelfde leeeftijd). Voorrdien werd eer eveneens met
premium
m gewerkt. Sinds
S
die nieu
uwe voederss werden uitggeprobeerd, wilde de klaant de nieuw
we
formuless verder bennutten.
Meet deze resultaten in het achterhoofd
d, en vol
verrwachting naar de resulttaten van de
gro
ootschalige proef
p
in Neeerhespen, kijk
ken we
hoopvol uit naaar het nieuw
we concept dat
gellanceerd wordt op 9 januuari. We staan klaar
op Agriflanderss om er julliee alles over te
t
verrtellen.

Zeuge
envoederrs
Optifok
k III, een nieuw
n
opfok
kvoeder vo
oor snelgroe
eiende bevleesde zeu gen
De mod
derne zeug
g heeft andere eigenscchappen
bedrijven
De laatsste jaren zijn de selectieb
hun focuus wat gaan verleggen
v
in de selectie
van fokzzeugen.
Naast eeen hoge bigggenproductie
e en de
overlevingskansen vaan geboren biggen
b
zijn
de meesste commercciële selectiebedrijven
meer gaaan fokken opp kenmerken
n die later
in de vleeesvarkensprroductie belaangrijk zijn
(groei enn voederconnversie). Dit heeft als
gevolg ddat de zeugenn zelf ook sn
neller
groeien, maar mindeer spek aanze
etten. We
dienen ddan ook de opfok
o
van on
nze
fokgelten hierop aann te passen.

TN70
0 zeug (Bron: TTopigs-Norsvin))

Aangep
past opfoksschema
Indien w
we de moderrne zeugen zo
ouden blijvenn voederen zoals
z
we gew
woon waren bij minder
bevleesdde opfokzeuggen, dan zouden de zeuggen op te jon
nge leeftijd hu
un gewicht bbereiken, maar
tegelijk o
ook over te weinig reserrves beschikkken. Een jonge zeug bere
eikt haar ideaaal gewicht van
v 150
à 160 kgg op een leefftijd van 8 maaanden en m
moet dan ookk over voldoende reservees (lees: spek)
beschikkken. Dit beko
omen we do
oor de opfokkgelten op jonge leeftijd rijk
r te voede ren, zowel in
n
energie als in eiwit. In
I de laatste fase gaan wee dan over naar
n
een wat minder rijk voeder, maaar
ons meer naaar aanzet van reserves inn de speklaagg. Voor deze
e fase heeft A
AVEVE Veevvoeding
richten o
een nieuuw opfokvoeeder OPTIFO
OK III (nr. 99072 in korrrel en nr. 9272 in meel) ontwikkeld..
Waar h
het kan in 3 fasen
Dit nieuwe voeder past
p perfect in ons gamm
ma opfokvoed
ders, welke gericht
g
zijn oop een optim
male
mineralen en
n
voorberreiding van de productieffase van de zzeugen. Doorr aangepaste vitaminen, m
organiscche sporenellementen zo
orgen ze voo
or een goed
de ontwikkeling van zow
wel het been
nwerk als
het reprroductie-apparaat zodat de
d zeugen eeen lang en prroductief levven tegemoett kunnen gaaan.

Voor meeer info kan u steeds terechht bij:
Katleen JJolie, verkooplleider Varkens regio West AVEVE Veevooeding, katleeen.jolie@avevve.be
Koen Naackaerts, verkoopleider Varrkens regio Ooost AVEVE Veeevoeding, koen.nackaerts@
@aveve.be

