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Evolutie van de 

wereldwijde ei

markt



Het ei, een uitzonderlijk produkt…
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Een gestage toename van de wereldwijde
produktie van ei



Lokale ei produktie in verschillende
systemen

 Local production with various systems of production

Bron: World Poultry  2011 / FAO 



Een belangrijk aantal systemen van 
wereldwijde produktie



Een belangrijk aantal systemen van 
wereldwijde produktie

Organic



Een voortdurende evolutie van de 
wereldproductie van ei



De wereldwijde ei markt:
‘white, brown & tinted’ eieren

 ‘Brown’ ei markt:
 China
 Europe
 South America
 Russia

 ‘Tinted’ ei markt:
 China
 Japan

 ‘White’ ei markt:
 USA
 India
 Japan
 Mexico
 Brasil
 Middle East
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Eggs types in the global 
market

Brown Eggs

Tinted Eggs
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Novogen, een

“uniek

fokprogramma”



Een complete en complexe vergelijking

Productiviteit Efficiency

KwaliteitAanpassings-
vermogen

Leefbaarheid



Een compleet assortiment produkten

NOVOgen

BROWN

NOVOgen

BROWN Light

NOVOgen

WHITE Light

NOVOgen WHITE
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Een wereldwijde produktie
vanuit 3 fokcentra

Moederdier productie centra in Europa, 
Noord & Zuid America

MD operations
MD customers



Novogen producten in meer dan 50 
landen geleverd

NOVOgen moederdieren in meer dan 50 landen geleverd…

PS NOVOgen White
PS NOVOgen Brown



Dank voor uw aandacht!



Disclaimer

De prestatie gegevens in dit document werden verkregen uit de 
resultaten en ervaringen van ons eigen onderzoek bij koppels en 

koppels van onze klanten. Op geen enkele wijze vormen de gegevens 
in dit document een garantie of waarborg van dezelfde prestaties 
onder verschillende omstandigheden van voeding, dichtheid of 

fysische of biologische omgeving. Met name (maar zonder beperking 
van het voorgaande) verlenen wij geen garanties met betrekking tot 
de geschiktheid voor doel, prestaties, gebruik, aard of kwaliteit van 

de koppels. NOVOGEN garandeert niets omtrent de juistheid of 
volledigheid van de informatie in dit document


