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Nieuwsbrief M+ opfokzeug
Beste zeugenhouder, relatie in de varkenshouderij,
Het was voor ons aangenaam jullie te ontmoeten op onze
stand op Agriflanders. Wij danken jullie om te luisteren naar
onze voordracht. Vanaf heden kunnen wij vlot de Deense
genetica aanbieden, F1 als LW- kruising geproduceerd op
Belgische bodem.
Onze troeven :


geproduceerd in België ;



gezondheid herkomstbedrijf is gekend ;



geslecteerd volgens onze kenmerken ;



klanten krijgen een login op onze website waarop
interessante informatie ter beschikking staat zoals
voedercurve voor 1e worpszeugen, gewone zeugen en
superzeugen ; vaccinatieschema's, inseminatie DanBred
zeug, protocols reiniging&hygiëne, spekdiktemetingen,
verlegstrategie, handelingen verzorging enz.



onze ervaring is een meerwaarde op uw zeugenbedrijf.

Historie
Sinds 1996 gebruiken wij onze ervaring in het kweken van fokzeugen. Sedert de depop-repop bieden
wij fokzeugen aan op basis van DanBred genetica. Ons volledig aanbod bevat complete aanbiedingen,
pakketoplossingen die beginnen bij advies van voor de eerste levering, in combinatie met advies rond
eigen ontwikkelde voedercurves, conditie van de opfokzeugen, spekdiktemetingen en het uitbouwen
van uw zeugenstapel met een hoger productieresultaat. En dit samengaand met een verhoging van de
gezondheid van uw bedrijf.
DanBred
Onze zoektocht naar zeugen met een hoge gezondheidsstatus en de meest economische genetica
leidde ons naar de Deense fokkerij 'Breeders of Denmark'.
M+
De M+opfokzeug wordt gefokt vanuit het oogpunt van DanBred genetica. Onze persoonlijke kennis,
arbeidsefficiëntie, electronisch paspoort die je kan inlezen in uw zeugenprogramma, eigen voedercurve,
spekdiktemetingen, ... zorgen voor de 'plus'. Zo staan we garant voor zeugen met DanBred genetica en
een gevoelige meerwaarde, geproduceerd op Belgische bodem. Alle opfokgelten zijn gevaccineerd om
uit te leveren op traditionele bedrijven.

Indien interesse, gelieve contact op te nemen met mij.
Vriendelijke groeten,
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Bart Mouton
0495/186877
bart@Mpluspigs.be
http://www.Mpluspigs.be

©2011 M+ Pigs bvba | info@Mpluspigs.be

Powered by Mad Mimi®

http://mim.io/24efa?toolbar=promotions%2Ftoolbar_view

25/08/2011

