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Know your
pig. Control
your farm.

Nedap ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd al ruim 35
jaar automatisering voor de veehouderij. Nedap biedt voor alle
schakels in de varkenshouderij slimme, duurzame oplossingen
voor een individuele benadering van varkens in grote groepen.

Op basis van elektronische identificatie maken we het mogelijk om
varkens individueel te herkennen, te monitoren en te verzorgen.
Of het nu gaat om automatisch voeren, sorteren en separeren,
wegen, of berigheid detecteren. Zo kunnen varkenshouders dieren
in grote groepen houden en toch individueel sturen. Dat levert een
beter technisch resultaat op, met minder arbeid. Voor het dier leidt

Know your pig.
Control your farm.

het tot de beste individuele voeding, verzorging en huisvesting.
Zo maken wij gezonde groei mogelijk, waarbij werk, winst en
welzijn in balans zijn.

Nedap: vernieuwend en betrouwbaar
Het grote aantal varkenshouders dat wereldwijd op Nedap is overgegaan, levert de
overtuigende bewijzen. De technologie is al grondig in de praktijk beproefd. U bent
dus verzekerd van maximale betrouwbaarheid.
Nedap technologie is state of the art en werkt altijd en overal. Jarenlang, zonder dat u
daar naar om hoeft te kijken. Achter die technologie staat een krachtige, internationale
onderneming, die al 35 jaar intelligente technologische oplossingen biedt voor de
moderne varkenshouderij.
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Eenvoudig de beste
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“Bewaak de kwaliteit
van genetica én voer”

Voeropname en gewicht
Het systeem bestaat uit twee onderdelen: een voertrog met
weegunit voor het voer en een separate weegunit voor het varken.
Het varkensweegplateau is makkelijk aan te passen aan de grootte
van de varkens. Het systeem heeft genoeg capaciteit om 15 varkens
onbeperkt te laten vreten.

Eerder selecteren – genetica optimaliseren
De verzamelde voeropname- en gewichtsgegevens worden
veilig verwerkt binnen het Nedap Technisch Platform voor de
varkenshouderij en staan direct voor u online. Zo worden de
verschillen tussen individuele varkens in voeropname en groei
snel duidelijk. U kunt eerder selecteren, op basis van betrouwbare

Binnen de varkensfokkerij zijn de groei en de voederconversie de
belangrijkste selectiecriteria. Maar hoe bepaal je objectief welke
foklijnen de beste varkens voortbrengen? Daarvoor heeft Nedap
de Varkens Prestatie Test ontwikkeld. Dit voer- annex weegstation
registreert bij elk bezoek nauwkeurig het diergewicht en de
voeropname van individuele varkens. Zo verzamelt u continu
betrouwbare fokkerijgegevens. Onmisbare informatie voor de
grote varkensfokkearijorganisaties, maar natuurlijk ook
interessant voor subfokkers en gesloten bedrijven.

gegevens. Continu de kwaliteit van uw genetica optimaliseren: daar
zit de grote winst:

Voerkwaliteit bewaken
Bovendien kunt u met het systeem de kwaliteit van het
voer bewaken, of bekijken wat de effecten zijn van een
andere voersamenstelling. Zo zet Nedap haar jarenlange
ervaring met stalautomatisering breed in voor de fokkerij
en vleesvarkenshouderij. Zo dragen wij bij aan een
gezonde en efficiënte varkensstapel.
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Eric Hindson, directeur Genetica Meidam,
Spanje:
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“Nedap heeft de beste ‘brain power’
en heeft meer ervaring dan welk
bedrijf dan ook in automatisering
in de varkenshouderij.”

Nedap Varkens
Prestatie Test:
de voordelen
• Accuraat registreren van individuele
diergewichten en voeropname
• Snel inzicht in prestatieverschillen, objectief
selecteren
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• Veilige afscherming van uw data
• Eenvoudig bedienbaar systeem

