ONTWIKKELD VOOR HET LEVEN

Behoeftes van de zeug veranderen onder invloed van
andere genetica en hogere prestaties. Ook bedrijven zijn in
ontwikkeling; worden groter, krijgen meerdere locaties en
(vaak) meer personeel. Dit vraagt om een andere aanpak
van voer en voertoepassing. Daarom hebben we NOVA
ontwikkeld; hét antwoord voor uw toekomst.

Perfect in evenwicht
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+ Advies en begeleiding van hoogopgeleide
technische specialisten die
u ondersteunen om uw
productiedoelen om te zetten in
het beste resultaat

+ Zes nieuwe nutritionele
innovaties, gebaseerd op uitvoerig
onderzoek door het Nutritieen Innovatie Centrum
(NIC) van ForFarmers
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+ Ingrediënten van hoge
kwaliteit voor optimale
prestaties

+ Inzet van hulpmiddelen
om de verbeterpunten
op uw bedrijf te belichten
en het rendement te
verhogen
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+ Getest bij 5.000 zeugen op 38 praktijkbedrijven in Noordwest-Europa onder
verschillende omstandigheden en met verschillende genetica
+ Samengesteld om het volledig genetisch potentieel van zeugen te benutten

Gebaseerd op zes nutritionele innovaties
Structuur

Energiemix

Vezelfactor

De specifieke verhouding van
grondstoffen zorgt voor een
betere maag- en darmgezondheid,
waardoor de zeug fitter is en
beter presteert.

Hierdoor ontvangt de zeug de
juiste voedingsstoffen voor
een goede vruchtbaarheid en
conditieverbetering.

Dit verbetert het welzijn
van de dragende zeug en de
mestkwaliteit rondom werpen. Dit
versnelt het geboorteproces en
maakt een hogere voeropname in
de kraamstal mogelijk.

Aminozurencomplex

Melkfactor

Vitaminecomplex

Aminozuren zijn de bouwstenen
van eiwitten. De onderlinge
verhouding is essentieel voor de
fase van de zeug. De potentie
van een hoger resultaat wordt
beter benut.

Deze factor bestaat uit een combinatie van grondstoffen die invloed
hebben op de samenstelling van
de melk en daarmee op de groei
en gezondheid van de biggen.

Vernieuwde inzichten in de voorziening van vitaminen en mineralen leiden tot een verbetering van
de productie en lange levensduur
van zeugen.

Resultaat van uitgebreid onderzoek
NOVA is gebaseerd op het resultaat van praktijkproeven bij 5.000 zeugen verdeeld over 38 praktijkbedrijven in
Noordwest-Europa. Met onder andere de volgende resultaten:

165 gram hoger speengewicht

0,25 meer biggen bij de zeug

10% meer melk uit voer

Voor de
varkenshouder

Voor de zeug

Controle

10%
NOVA

++ Hoge voeropname van zeugen

Meer en vitale
biggen

NOVA voeders zijn speciaal samenge++ Betere groei van biggen voor en na
steld om biggen de beste start te geven.
spenen

Hoogste
melkproductie

NOVA biedt een optimale balans van
belangrijke voedingsstoffen die de
melkproductie en -kwaliteit maximaliseren en zorgen voor zwaardere, meer
en uniforme biggen bij het spenen.

++ Lagere uitval voor spenen
++ Hogere uniformiteit van biggen

Hoge levensproductie zeugen

Het NOVA assortiment, van opfokvoeders tot dracht- en lactovoeders, biedt
de ideale nutritionele ondersteuning
tijdens alle levensstadia van de zeug.

++ Verbeterde sturing van de conditie
++ Toegenomen levensproductiviteit

Voor elke varkenshouder is het mogelijk
om de juiste keuze te maken binnen het
NOVA assortiment. Doel: voorspelbare
prestaties, gemakkelijk werken en behalen van bedrijfseigen doelstellingen.

++ Voorspelbare prestaties
++ Rustige zeugen in de drachtperiode
++ Duidelijke voerlijnen
++ Vlotte overgang van dracht naar lactatie
++ Gemakkelijker werken in de kraamstal

Eenvoudig werken

"Bij de proef met het nieuwe NOVA voer is gebleken dat de biggen bij spenen 300 tot 400 gram
zwaarder waren. Daarnaast hadden we bij onze eerste testgroep van 20-22 zeugen een gemiddeld
speengewicht van 100 kg per toom. Ook bleek dat de zeugen 10 kg minder gewicht verloren, dat is een
verbetering van 20%. De voerkwaliteit was boven verwachting. Met het nieuwe NOVA voer kunnen we
de verwachte productieverbetering zeker behalen.”
Bart Jannink – bedrijfsleider varkensbedrijf Eeltink
Ambt-Delden

ONTWIKKELD VOOR HET LEVEN

✓ Beste biggen
✓ Beste prestaties
✓ Hoogste rendement
✓ Meeste arbeidsgemak
Meer weten over NOVA?
Wij helpen u graag.

www.forfarmers.nl/NOVA
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