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Onderzoeksresultaten 
Het Varkens Innovatie Centrum VIC Sterksel heeft de effecten van het voedingssupplement Epona bij vleesvarkens 
onderzocht.  
Van augustus 2017 tot en met mei 2018 zijn in twee rondes alle gegevens bijgehouden van in totaal 576 vleesvarkens.  
De Epona-groep van 288 vleesvarkens kreeg het additief Epona toegediend (200 gram per 1000 kg voer), terwijl de 
controle groep van 288 vleesvarkens voer met een regulier krijtmeel.  
De vleesvarkens uit de Epona-groep vertoonden een significant lagere voederconversie dan vleesvarkens uit de 
controlegroep (2,32 versus 2,38). Daarnaast werd bij de Epona-groep een significant lagere voeropname geregistreerd 
(2,24 versus 2,33 per dier per dag in de controlegroep). 
Het VIC Sterksel concludeerde dat het toevoegen van Epona leidt tot een significante verbetering in de 
voederconversie (2,32 vs. 2,38; p= 0,002) 
De gemiddelde waarden voor het geslacht gewicht van de vleesvarkens, het vleespercentage, de spierdikte en de 
spekdikte verschillen niet significant tussen de controle- en Epona-groep. 
Aanvullende informatie over groei en voeropname staan in het onderzoeksrapport vermeld en kan op verzoek worden 
verkregen in een aanvullend gesprek met AgriVital International BV. 
 
Epona in de praktijk 
Epona is een voederkalk dat een speciale behandeling heeft ondergaan. De veranderde structuur van het kalk en de 
toevoeging van zuurstof frequenties en energie, geeft Epona zijn werking.  
Het natuurlijke Epona wordt door AgriVital in eigen beheer gemaakt en is al veel jaren op de markt.  
Epona is gemakkelijk aan het voer toe te voegen en zuinig in het gebruik. Om de gewenste resultaten te behalen is 200 
gram Epona voldoende voor 1000 Kg voer. Verschillende mengvoer en pre-mix fabrikanten voegen Epona al op grote 
schaal toe aan dracht- en lactovoeders. Bij zeugen is de werking van Epona al jaren bekend. De verschillende 
praktijkproeven en onderzoeken die voor AgriVital zijn uitgevoerd tonen ook de werking bij biggen aan.  
Epona is een 100% natuurlijk additief dat ook in de biologische varkenshouderij en in brijvoer installaties worden 
gebruikt.  
 
Kwaliteit 
Epona is 100% natuurlijk en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Epona is goedgekeurd door Secure Feed. AgriVital 
International is GMP+  Feed Safety Assurance gecertificeerd (GMP+FSA).  
 
AgriVital International BV 
AgriVital International BV produceert hulpstoffen(additieven) voor de land- en tuinbouw en veeteelt. AgriVital 
produceert producten voor varkens, varkensmest, pluimvee (vleeskuikens) en planten zoals maïs en koolzaad. 
AgriVital is gevestigd in het Nederlandse Rossum en levert haar producten aan internationale afnemers. Alle AgriVital-
producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. KIWA is de certificerende instantie voor GMP+.  
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