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OptiPres
zeugenprogramma

Z IT
VOER WA A R M EE R IN
EN M EE R U IT KOMT !!!

P. Bos veevoeders is een familiebedrijf te
Ederveen (bij Ede). Ons bedrijf is in 1894
gestart door mijn overgrootvader, de heer
P. Bos. Inmiddels is de vijfde generatie zich
aan het voorbereiden om het bedrijf voort
te zetten.
De afgelopen decennia heeft de agrarische
sector veel ontwikkelingen doorgemaakt.
P. Bos veevoeders is met de huidige markt
meegegroeid. Door een solide groei en
ontwikkeling zijn wij een betrouwbare
partner voor uw bedrijf.
Wij zien het als onze belangrijkste taak
om echt goed voer te maken voor onze
klanten. Dit houdt in: hoogwaardige
grondstoffen en uitgebalanceerde
samenstellingen. Daarbij vinden wij het
ook belangrijk dat de voeders constant
van samenstelling zijn. Wij hebben een
team van vakmensen, die dat voor u
kan realiseren.
De genetische vooruitgang van
de varkens is enorm snel gegaan.
Hierdoor zijn potentiële prestaties erg
groot. De nutritionele eisen aan het voer
zijn daarom ook steeds hoger. Hier willen
wij graag onze bijdrage aan geven.
Door de sterke professionalisering van
de sector, zijn technische resultaten nog
belangrijker geworden. Onze adviseurs
staan daarom graag voor u klaar om samen
uw bedrijfsresultaten naar een hoger plan
te tillen. Wij vinden het belangrijk om u
persoonlijk te benaderen en wij zijn graag
betrokken bij uw bedrijf. Uiteindelijk
hebben we een gezamenlijk doel en dat
is maximaal rendement op uw bedrijf.

... VO ER WA A R MEER I N ZIT,
EN MEER U I TK O MT!
OptiPres is een voerconcept voor vleesvarkens en
zeugen. De voeders worden geproduceerd volgens
een uniek productieproces, waarbij de grondstoffen
enkelvoudig gemalen worden. Vervolgens wordt
het onder hoge druk en een milde hittebehandeling
geconditioneerd. Hierbij kan dus per grondstof
bepaald worden hoe fijn er gemalen wordt.
Dit alles met als doel de dierprestaties van
de varkens bij onze klanten te verbeteren.
In de praktijk betekent dit een betere darmgezondheid en een betere benutting van het voer.

O P TI P RES
P LA N VA N A A N PA K :
1

Inventariseren huidige situatie

		

• Bedrijfssituatie analyseren
• Gezondheidsstatus

2

Spekdikte meting

3

OptiPres aanpak starten

4

Evalueren

		

		

• Conditie gespeende en hoog dragende zeugen meten en
			 dit uitwerken.
		 • Op conditie sturen door middel van kleurenschema
			 (mager, normaal en ruim)

		
		
		

		

• Bespreken advies voersoorten
• Voerschema`s inzetten
• Management bespreken

• Elke periode de aanpak bespreken en zo nodig bijsturen
			 op schema`s / conditie
Robert Bos,
directeur P. Bos veevoeders

OptiPres
zeugenprogramma

... WAT ZEGGEN
K LA N TEN O VER
P. BO S VEEVO EDER S?

OPTI OPFOK GELTEN
• Voeders gericht op de optimale ontwikkeling van uw
toekomstige zeugen.

OPTI DRACHT ZEUGEN
• Verschillende voeders die afhankelijk van uw bedrijfssituatie,
(o.a. groepshuisvesting) ingezet kunnen worden om op deze
manier veel en vitale biggen te krijgen.

OPTI LAC ZEUGEN
• De combinatie van de Optipres voeders en de bijbehorende
voerschema`s resulteert in een goede melkgift.
• Indien nodig kan er ook een Prelac ingezet worden.

“ 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”
“ De goede advisering is een belangrijke
factor voor mijn bedrijfsvoering”
“ De snelle service van P. Bos veevoeders
is gewoon erg plezierig werken!”
“ Goed dat er meer gedaan wordt met
mijn spekdikte’s”
“ Veel meer rust in de groepen”
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P. Bos Mengvoeder- en kunstmesthandel BV
		 Hoofdweg 144
		 6744 WP Ederveen
tel:
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internet:

0318 - 57 28 41
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info@pbosveevoeders.nl
www.pbosveevoeders.nl
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