Bezetting
In een opfokstal is naast de inrichting ook de bezetting bepalend voor de kwaliteit van de af te leveren hennen. De
bezetting heeft invloed op de bewegingsvrijheid, de zitgelegenheid en de voeropname. Door een optimale bezetting te hanteren, heeft de hen ook op 18 weken voldoende
zitruimte en kan de gewenste voeropname vlot worden
gerealiseerd. Hierdoor is de hen vitaler en wordt haar gedrag positief benvloed. Iets wat zich vertaalt in goede dierprestaties zoals een groot doorlegvermogen en een juist
nestgedrag.

Gezondheid
Verbeek vult zowel de verplichte, als de door de pluimveehouder gewenste maatregelen ten aanzien van de gezondheid van opfokhennen in. Verplichte salmonella-analyses
en bloedonderzoeken, het maken van een hyginogram en
wateronderzoek worden in de opfok onder verantwoordelijkheid van een Verbeek dierenarts uitgevoerd.

Begeleiding
Het opfokteam van Verbeek bestaat uit opfokbegeleiders
en pluimveedierenartsen: specialisten met een pluimveepassie. De juiste begeleiding van de opfokhennen is van
groot belang voor het eindresultaat.

Transport
De NOVOgen Brown Classic kuikens en leghennen worden
door de eigen transportafdeling van Verbeek afgeleverd op
het opfok- of legbedrijf. De transportmiddelen zijn voorzien
van klimaatsturing en ontsmettingsapparatuur en worden
na elk transport in de Verbeek-wasstraat uitgebreid gereinigd
en ontsmet.

NOVOgen Brown Classic
ÒVeel kilo's bruine eieren bij een scherp voerverbruik.Ó

Contact
Wilt u meer informatie over Verbeek of onze producten,
neem dan contact op met n van onze adviseurs via
telefoon 0318 57 82 50, of mail naar info@verbeek.nl.

Verbeek broederij en opfok Postbus 11, 6740 AA Lunteren ¥ Kauwenhoven 3, 6741 PW Lunteren

Tel. 0318 57 82 50 ¥ Fax 0318 48 24 11 ¥ info@verbeek.nl
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NOVOgen Brown Classic
De NOVOgen Brown Classic is een hen die veel eerste
soort bruine eieren met een hoger eigewicht produceert. Een hen die eimassa en eikwaliteit combineert.
Gedrag heeft veel invloed op het resultaat van uw leghennen. Het benvloedt de eikwaliteit, het nestgedrag
en de leefbaarheid (oftewel uitval) van uw hennen.
Daarnaast bepaalt het de benodigde arbeidsinzet.
Deze leghen is daarom op de juiste gedragskenmerken gefokt en uiteraard op een hoge productie. De
NOVOgen Brown Classic wordt geselecteerd op een
goede bevedering en heeft een groot doorlegvermogen. Dit vergroot het rendement op het genvesteerd
vermogen van de stal (minder leegstand) en verlaagt

de afschrijving van de hen. Dit blijkt ook uit de technische resultaten van de NOVOgen Brown Classic, die
prachtige eerste soort bruine eieren laat zien tot het
einde van de legcurve. Door een iets hoger eigewicht
produceert deze hen ook een behoorlijk aantal kiloÕs
bruine eieren met relatief weinig voer. Deze vitale leghen weet zich in elk systeem prima te gedragen. De
NOVOgen Brown Classic is voor u de beste keuze als u
veel kilo's bruine eieren wilt verkopen met een scherp
voerverbruik en er veel aan wilt verdienen!

Opfoksysteem
Bij de opfok van de NOVOgen Brown Classic heeft de
pluimveehouder de keuze uit diverse opfoksystemen.
Ieder systeem heeft specifieke voordelen. Er is altijd een
opfoksysteem dat g0ed aansluit op het huisvestingssysteem van uw bedrijf.

Opfokperiode (0-18 weken)
Gewicht op 18 weken

1421 g

Legperiode
50% in productie

20 - 21 weken
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Per gehuisveste hen (85 weken)
NOVOgen
OVOgen Brown Classic
- Efficinte eierproducent
- Hoger eigewicht
- Veel eerste soort eieren
- Sterke eischaal
- Lage voederconversie
- Gezond en vitaal
- Persistente legcurve
- Geselecteerd op gedrag
- Goed getraind
- Plezierig om mee te werken
- Goede bevedering
- Lage afschrijving per hen
- Goed nestgedrag

-

Aantal eieren

374 eieren

Gemiddeld eigewicht

62,5 - 64,5 g

Eimassa

23,8 kg

Voeropname (per dag)

119 g

Voederconversie

2,19 - 2,23 kg

Gem. hoeveelheid voer per ei

142 - 146 g

Nestgedrag

goed

Bevedering

goed

Schaalsterkte

zeer goed

Schaalkleur

bruin, zeer goed

Vitaliteit (overlevingsratio)

93 - 95%

-

Nivo Varia opfok
Nivo Varia staat garant voor een goed getrainde, actieve
kip die haar weg vindt in elk voliresysteem.
Optimale gedragsontwikkeling, o.a. door stimulatie
van het grondgericht pikken vanaf dag 1.
De hennen vliegen, door de in niveau verstelbare
roosterplateaus, eenvoudig het systeem in en kunnen
water en voer goed vinden.
De hennen hebben veel bewegingsvrijheid.

Kooi

Volire opfok
- Volire opfok levert actieve, vitale hennen op, die geschikt zijn voor volirehuisvesting.
- De hen wordt via watersturing geleerd zich in het
systeem te bewegen.
- Plateaus die tussen de rijen hangen verbeteren de
mogelijkheid tot watersturing. De hennen leren hierdoor beter door het systeem te bewegen.

Nivo opfok
- De hennen leren vliegen doordat er plateaus worden
geplaatst waarboven het water wordt verstrekt. Hierdoor bewegen de hennen zich later gemakkelijk door
het legsysteem.
- De op deze manier opgefokte hennen gedijen prima
in een voliresysteem.
- De Nivo opgefokte hen is ook geschikt voor scharrellegsystemen.

Scharrel opfok
- Staat garant voor een vitale hen die geschikt is voor
scharrelhuisvesting.
- Door de aanwezige beunen leren de hennen de
verhoging kennen, waardoor ze later de legnesten
gemakkelijker vinden.

Opfok voor verrijkte kooi /
koloniehuisvestiging
- Hennen worden in meerdere etages gehouden.
Kooi
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