Het beste dichtbij

Werkt u al met
de ABZ formule?
Het juiste
voer, voor
elke boer

ABZ Diervoeding heeft een unieke aanpak in het voeren van dieren: de ABZ
formule. Op een open en transparante wijze kijken wij, samen met u, naar de
behoefte van uw dieren. Onze betrokken mensen maken op basis van kennis en
ervaring het beste voer voor uw bedrijf. Dit wordt geproduceerd in vijf moderne
fabrieken met de nieuwste technieken. Zo zorgen wij voor een optimaal technisch
en financieel resultaat. Met een productie van ruim 620.000 ton diervoeders
verdeeld over drie sectoren zijn wij een landelijke speler op het gebied van
diervoeding voor herkauwers, varkens en pluimvee.
We hechten sterk aan onze relatie met u. Niet alleen om te weten wat er bij u
speelt, maar vooral ook om vooruit te kunnen blijven kijken en onze kennis van
de veehouderij in de praktijk te toetsen en te ontwikkelen. We willen realistisch
kunnen inspelen op wat de veranderende omgeving van u en van ons
vraagt. Zo willen wij u zoveel mogelijke ontzorgen op het specifieke gebied van
diervoeding. We noemen dit: ‘Het beste dichtbij’.
ABZ Diervoeding is een middelgrote coöperatie gespecialiseerd in de productie
van diervoeders met bijbehorend advies. Ruim 1.700 veehouders vormen
gezamenlijk de basis voor onze coöperatie. Onze focus op diervoeding geeft ons
een voorsprong in de markt.

Samenwerken met

Herkauwers
Samen met uw rundvee-, geiten- of
schapenspecialist kunt u met ons uitgebreide
assortiment uw basisrantsoen corrigeren en
aanvullen voor een gezonde veestapel met
topprestaties. Wij leveren melkveevoeders,
voer voor jongvee, vleesveevoeders,
geitenvoeders en schapenvoeders. Samen
met uw sectorspecialist komt u tot een
maximaal bedrijfsresultaat.

Voer voor vooruitgang
Wij kijken graag naar de toekomst en zijn trots op onze
boeren, hun bedrijf en de agrarische sector waarin we
werken. Graag denken wij met u mee, want wat het
beste voer is, is voor elk bedrijf anders. Wij adviseren
u graag waar wij verbeterpunten zien. Onze focus ligt
op persoonlijk en deskundig advies, zodat u het juiste
voer krijgt dat aansluit bij de doelstellingen van uw
bedrijf. Het spreekwoordelijke ‘voer voor vooruitgang’.
Onze huisstijl weerspiegelt onze koers. Professioneel,
eigentijds en toegankelijk. In een voortdurend
veranderende omgeving blijft het leveren van
maatwerk ons vertrekpunt. Wij leveren wat u nodig
hebt: het meest geschikte voer voor de beste prestaties
voor uw dieren. Samen met uw sectorspecialist
kunt u een optimaal rantsoen samenstellen uit ons
hoogwaardig voerassortiment. Naast rundvee-,
varkens- en pluimveevoeders leveren wij geiten- en
schapenvoeders en een breed scala aan meststoffen
en zaaizaden. We beschikken ook over een compleet
assortiment biologische voeders.

Kwaliteit = vanzelfsprekend
Wij leveren voeders die voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen. Al onze diervoeders zijn met zorg
samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige
grondstoffen,vitaminen en mineralen. Vanaf het
eerste begin zijn wij betrokken bij VoederWaarde.nl
voor voederwaarde met garantie en openbaarheid
van voedersamenstellingen.

Scherpe kostprijs
Door onze hoge mate van betrokkenheid,
ons deskundig advies, een goede inkoop van
grondstoffen en onze efficiënte organisatie zijn
wij in staat kwaliteitsvoeders te produceren
tegen concurrerende prijzen. Wij hebben vijf
gespecialiseerde productielocaties verspreid over
het land. Expeditie hebben wij in eigen beheer.
Hierdoor staan wij dicht bij onze klanten en kunnen
we flexibel en efficiënt werken.

Als varkenshouder streeft u naar de beste
technische en economische resultaten.
Meer dan ooit staat naast efficiënt draaien,
de beheersing van de kostprijs centraal.
Wij bieden u de keuze uit verschillende
soorten voeders, waaronder zeugenvoeders,
biggenvoeders, vleesvarkensvoeders,
brij- en kernvoeders Afgestemd op uw
bedrijfsspecifieke doelstellingen behaalt u met
onze varkensvoeders het beste resultaat.

Ons assortiment pluimveevoeders is
afgestemd op verschillende marktsectoren en
specifieke kwaliteitsconcepten, zoals TESCO.
Wij leveren leg-, foktoom-, vleeskuiken-,
kalkoen-, eenden- en biologische voeders.
Met onze receptuur en productietechniek
zijn we in staat op uw bedrijf constante,
hoge prestaties te realiseren tegen scherpe
voerkosten. Op basis van prijs/prestatieverhouding, eigenschappen en specifieke
doelstellingen adviseren wij u graag.

Grondstoffen
Aangezien wij dagelijks actief zijn met
de in- en verkoop van enkelvoudige
grondstoffen,kunnen wij ook grondstoffen
op een efficiënte manier aan u leveren.
Door gebruik te maken van ons uitgebreide
netwerk zijn wij in staat u te informeren over
de laatste trends en ontwikkelingen in de
grondstoffenmarkt.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Samenwerken en een goede, open communicatie geeft ons de kans
beter in te spelen op uw bedrijfsdoelstellingen. Wij communiceren
niet alleen via onze sectorspecialisten, maar ook via onze website
met actuele informatie en het laatste nieuws. Verder kunt u zich
abonneren op onze maandelijkse (sector) e-mail nieuwsbrieven.
U kunt zich hiervoor aanmelden op onze website. Ook kunt u ons
volgen via Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Zes keer per jaar
geven wij ABZ Nieuws uit, een relatiemagazine waarin wij u graag
van branche-gerelateerde informatie voorzien.

Contact leggen met ABZ Diervoeding is eenvoudig
Bezoek onze website
Op www.abzdiervoeding.nl vindt u uitgebreide informatie over
ons bedrijf, ons assortiment en de specifieke sectoren waarin we
werkzaam zijn. Via het contactformulier kunt u informatie of een
offerte opvragen. Ook kunt u via ‘Vraag & Aanbod’ een advertentie
plaatsen die verband houdt met de agrarische sector.
Bellen of e-mailen kan ook
Natuurlijk kunt u ook bellen met één van onze sectorspecialisten voor
een persoonlijk gesprek. Zie onze website voor contactgegevens.
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