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De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie. 
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het 
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.  
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het info-katern is, dat er sprake is  
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.

Balansbal in combinatie 
met VevoVitall 
Voor de varkenshouders die in 2020 hun bedrijf  
zullen gaan beëindigen, is balansbal of  balans-
bal in combinatie met het voer additief  VevoVi-
tall het beste beschikbare systeem. Dit betekent 
dat een toevoeging van het zuur aan diervoer 
bijdraagt tot een verbeterde voerconversie en 
een hogere daggroei bij biggen en vleesvarkens.

Eenmaal opgenomen via het veevoer, wordt Ve-
voVitall ter hoogte van de lever omgezet tot het 
zogeheten hippuurzuur, een zuur dat van nature 
aanwezig is in de urine van mens en dier. Het is 
dit hippuurzuur dat verantwoordelijk is voor het 
aanzuren van de urine, waardoor uiteindelijk ook 
een veel lagere ammoniakemissie uit de mest 
wordt gemeten bij varkens.

De extra kosten voor varkensvoer met 1% Vevo-
Vitall zijn opvraagbaar bij uw voerleverancier. Let 
wel: dit zijn de’bruto’ jaarkosten, die geen reke-
ning houdt met de positieve effecten van Vevo-
Vitall op de resultaten en op de effecten van de 
diergezondheid. Naast een betere groei en voe-
derconversie is er minder uitval, een verbeterde 
darmgezondheid en is er minder gisten. Indien 
er wel rekening wordt gehouden met de posi-
tieve effecten op voederconversie en daggroei, 
komen de ‘netto kosten’van 1% VevoVitall op € 
0,00 per varkensplaats per jaar of  zelfs in som-
mige gevallen een winst per dierligplaats.  Het 
gebruik van VevoVitall als ammoniak remmer 
betaalt zich dus bijna volledig terug via verbe-
terde resultaten. Indien bijkomend ook rekening 
wordt gehouden met een verbeterde diergezond-
heid, geldt dat de toepassing van VevoVitall de 
varkenshouder geen geld kost! De toevoeging 
van 1% VevoVitall aan het varkensvoer maakt 
overigens ook het gelijktijdige gebruik van an-
dere organische zuren in het voer overbodig. 

De kosten voor balansbal in 2012 zijn € 3,80 
per bal exclusief  BTW. Tot en met de LIV beurs 
(Landbouw Intensieve Veehouderij) beurs in Har-
denberg bieden wij onze klanten een korting aan 

van 5% op de factuur. 
In 2013 zal er geen 
korting meer worden 
gegeven. Gemiddeld 
gaan er 19 ballen op 
een vierkante meter.

Balansbal geeft bij alle dier ca-
tegorieën  een reductie van 29% en 
bij vleesvarkens in combinatie met 1% 
VevoVitall een reductie van 42% . Indien de var-
kenshouder gebruik gaat maken van deze tech-
nische maatregel, dient hij door de mengvoeder 
fabrikant 1% VevoVitall te laten bijvoegen. 

Indien u meer informatie wenst over de toepas-
sing van balansbal, kunt u geheel vrijblijvend 
contact opnemen met balansbal BV op nummer 
0492-370068 of  kijk op www.balansbal.nl

Balansbal B.V.
Oost-Om 59
Postbus 36
5420 AA Gemert
Tel. 0492 - 37 00 68
Fax 0492 - 37 00 61

Big Dutchman uw 
partner voor
complete stalinrichtingen.
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HydroMix
Brijvoerinstallatie

PigNic
Droogvoerautomaat

Zeugenbox
Met comfortrooster

MagixX
3-Traps luchtwasser

HydroAir
Brijvoedering voor biggen

DryExact
Droogvoerinstallatie
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