P. Bos
VE EVO E D E RS

. . . VO E R WA A R MEER I N ZI T, EN MEER U I TK O MT !
P. Bos biedt een volledig voerconcept voor biggen. De voeders worden geproduceerd
volgens een uniek productieproces, waarbij de grondstoffen enkelvoudig gemalen
worden, waarbij per grondstof bepaald wordt hoe fijn gemalen wordt. Een deel van de
grondstoffen wordt door een hittebehandeling geconditioneerd en een ander deel juist
niet (zuivelgrondstoffen reageren niet positief op een hittebehandeling).
Dit alles met als doel de dierprestaties van de biggen bij onze klanten te verbeteren. In de
praktijk betekent dit een betere darmgezondheid, een betere benutting van het voer en
meer werkplezier voor de boer.

PL A N VA N AA N PA K :
1

Oplossingsgerichtheid

2

Voorkomen van een speendip

3

Kennis van eetgedrag

4

Maatwerk

5

Kennis bedrijfsvoering

		

		
		
		

Met als doelstelling om een maximaal aantal kwaliteitsbiggen af te leveren.

Kennis van het eetgedrag van de biggen en hierop sturen.

Management en voerstrategie afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie.

Kennis van alle relevante zaken rondom uw bedrijf om samen te komen tot de beste resultaten.
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B I G G E N V O E R P RO GRA MMA
PRE-STARTERS
• Voeders voor in de kraamstal om de biggen te leren eten en te leren
verteren.
• De optimale training voor in de opfokperiode.

OPTISPEEN VOEDERS
• Bij onze OptiSpeen voeders maken we onderscheid tussen de maximale
prestatie en darmgezondheid waarbij voeropname en infectiedruk leidend
zijn bij de keuze van het speenvoer.

OPTIOPFOK VOEDERS
• Onze OptiOpfok voeders sluiten perfect aan bij de samenstellingen van de
speenvoeders.
• We kunnen de keuze maken tussen darmgezondheid of voor de maximale
groei, waarbij voeropname en gezondheidsstatus op het bedrijf leidend zijn.

“Een gezonde voeding geeft meer weerstand aan de biggen en
daardoor minder kans op ziekten zoals streptokokken, coli e.d.”

... WAT Z E G G E N K LA N TEN O VER P. BO S VEEVO EDER S?
“ Door de korte lijnen met onze vertegenwoordiger kunnen we snel en effectief afspraken maken”
“ We willen vooral een betrouwbare leverancier. Juist in deze tijd”
“Een constante samenstelling leidt voor mij tot een hogere prestatie”
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