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“Fermentatie is een 
levend gebeuren”
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Nieuwe methode meting biestopname

Meting verschaft 
waardevolle 
informatie

Colofon
Voertaal is een uitgave van ForFarmers Hendrix . 
voor meer informatie kunt u terecht bij uw  
regionale accountmanager of specialist of bij  
ForFarmers Hendrix, Lochem. 
Tel. 0573 – 288 800
e-mail:voertaal@forfarmers.eu
www.forfarmershendrix.nl
Coverfoto: John Peters

overname van artikelen is mogelijk na toestemming 
van de redactie en met bronvermelding.

Biest is een belangrijke voedingsbron 

voor de pasgeboren big. Met een nieuwe 

methode is de biestopname eenvoudig 

vast te stellen.

Binnen 24 uur na geboorte moet een 

big 250 gram biest gedronken heb-

ben. Krijgen  biggen onvoldoende biest 

binnen, dan presteren ze slechter in 

de kraamstal en de periode vlak na 

spenen. Je kunt de biestopname bepa-

len door biggen bij geboorte en 24 uur 

daarna te wegen. De gewichtstoename 

tussen beide tijdstippen is een goede 

maat voor de biestopname. Deze me  t hode 

kost echter veel tijd. Er is nu ook een 

makkelijker manier, namelijk door het 

meten van antistoffen (immunoglobu-

innovatie

linen) in het bloed van enkele biggen. 

Hierbij wordt de zogeheten immunocrit-

waarde bepaald. Deze meting voert uw 

eigen dierenarts uit in overleg met de 

dierenarts van ForFarmers  Hendrix.

Ingrijpen bij te weinig biest

Bij een te lage biestopname is ingrijpen 

nodig. Biest zorgt namelijk voor antilicha-

men die een big nodig heeft voor de eerste 

afweer tegen ziektekiemen. De zeug kan 

deze antistoffen niet voor de geboorte 

De biestopname door de biggen is via de zeugenvoeding te beïnvloeden. 
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Nieuwe methode meting biestopname
Column

One-stop shop

op één plek terecht kunnen voor al 

uw voer, grondstoffen en adviezen, 

een one-stop shop. Dat is han-

dig. Het aantal bedrijven dat zelf 

grondstoffen bijmengt of brijvoede-

ring toepast, groeit. Wij noemen dit 

Home MiXXing. Deze ‘zelfmengers’ 

willen de grondstoffen zo scherp 

mogelijk inkopen. Het aanvullende 

voer moet daar dan weer goed bij 

aansluiten. Een hele puzzel voor de 

voerspecialist die alle stukjes op hun 

plaats moet laten vallen. Ontbreekt 

er een puzzelstuk? dan komt er 

geen goed rantsoen. Is de voerken-

nis op uw bedrijf onvoldoende?  

Dan is maximale productie onmo-

gelijk. ForFarmers Hendrix levert 

het hele palet: voer, grondstoffen en 

kennis. Alles in één ‘winkel’. Niet al-

leen handig, maar ook een garantie 

voor optimaal rendement met Home 

MiXXing. 

Jan Baan

sectormanager varkens

Reageren?
Mail naar voertaal@forfarmers.eu

de hoeveelheid antistoffen (immunoglobulinen) 

die een big na de geboorte opneemt, daalt naar-

mate er meer tijd zit tussen aanvang werpen en 

de eerste opname van biest. 

doorgeven aan de big, omdat de placenta 

geen antistoffen doorlaat. Daarnaast is 

biest een broodnodige energiebron voor 

de big.

Zeugenvoeding en biest

of de zeug voldoende en hoogwaar-

dige biest geeft, hangt sterk af van de 

voeding en conditie van de zeug. Daarom 

is voor een goede biestvoorziening een 

goede voerstrategie noodzakelijk. Ook 

de biestopname door de big is via de 

zeugenvoeding te beïnvloeden. Zo duurt 

het langer voor een big biest opneemt als 

de geboorte traag verloopt. Daarnaast 

neemt de kwaliteit van de biest na de 

eerstgeboren big snel af (zie grafiek). 

Hoe sneller de zeug werpt, hoe beter de 

biestkwaliteit dus ook voor de laatste 

big is. Met voeding kan gestuurd worden 

op fitheid van de zeug. Een fittere zeug 

heeft een vlotter geboorteproces met alle 

voordelen van dien. 

Immunocritmeting

Het meten van de immunocritwaarden 

werkt als volgt. In overleg met uw eigen 

dierenarts worden zes tomen bemon-

sterd. Per toom tapt de dierenarts 

bloed van lichte, gemiddelde en zware 

biggen. De monsters gaan voor analyse 

naar het laboratorium van ForFarmers 

Hendrix. De varkensdierenarts van 

ForFarmers Hendrix brengt de resulta-

ten in kaart en koppelt deze terug aan 

u en uw dierenarts. U weet dan hoe de 

biestopname is en welke maatregelen 

eventueel nodig zijn.

Wanneer voert u deze meting uit? 

de meting past goed bij hoogproductie-

ve bedrijven met meer dan 30 gespeen-

de biggen, omdat daar minder biest per 

big beschikbaar is en de opname dus 

kritisch wordt. Of wanneer u wilt werken 

aan een beter management om de juiste 

biggen na de geboorte voldoende te 

laten drinken of om het beste moment 

te vinden om te schakelen van dracht- 

naar lactovoer. Ook bij te hoge uitval 

en gezondheidsklachten kan een im-

munocritmeting waardevolle informatie 

verschaffen. Bovendien is meetbaar hoe 

effectief antistoffen door enting van de 

zeug via de biest bij de biggen terecht-

komen. 

Weetje
van alle landbouwhuisdieren heb-

ben biggen bij geboorte de laagste 

energievoorraad. Ook daarom is biest 

cruciaal.

MeeR iNfoRMatie?
WWW.foRfaRMeRsheNdRix.Nl/biest 

Bloedmonsters van biggen op verschillende 
tijdstippen na werpen
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Feiten & Cijfers

goede start bij de vleesvarkens

De uitgangspunten spreken voor zich. 

Het nieuwe assortiment vleesvarkens-

voeders moest breed toepasbaar zijn 

voor zowel borgen, beren als gelten. En 

uiteraard moest het rekening houden met 

de voeropname van de verschillende ras-

sen. Cruciaal bij de ontwikkeling van het 

nieuwe assortiment was de doelstelling: 

op het varkensbedrijf moeten de voeders 

resulteren in technische en financiële  

kengetallen die zich onderscheiden 

van wat gangbaar is in de markt. In de 

praktijk  betekent dit een goede voeropna-

me die zich vertaalt in groei en daarnaast 

een goede spier- en spekdikte die de 

juiste karkaskwaliteit opleveren, wat zich 

vertaalt in hogere opbrengsten. 

Smakelijke grondstoffen

Uitgaande van die eisen, krijgen met 

name de groei en de spieraanzet in 

de startfase extra aandacht. Een hoger 

aandeel aminozuren dan gebruikelijk en 

smakelijke grondstoffen geven de big-

gen een goede start en zorgen ervoor dat 

de jeugdgroei goed wordt benut. Proeven 

op praktijkbedrijven en op de schothorst 

laten zien dat langer startvoer doorvoeren 

een positief effect heeft op de voedercon-

versie én op groei. Al deze elementen zijn 

de lat ligt hoog voor het nieuwe 

assortiment  vleesvarkensvoeders dat 

ForFarmers  Hendrix begin dit jaar intro-

duceerde. Groei en spier- en spekdikte 

moeten zich positief onderscheiden van 

het gemiddelde. Hoe pakt dit uit in de 

praktijk? Met agroscoop maken we de 

tussenbalans op.

Wist u dat…
…20% van de afgeleverde dieren niet gezond is (bron: Karkasanalyse).

…vooral luchtwegaandoeningen veel voorkomen.

…dit voor een groot deel beïnvloed wordt door management.

…juist de komende periode het klimaat van grote invloed is.

… ForFarmers Hendrix een klimaatspecialist in dienst heeft die u uitstekend kan  

ondersteunen.

…uw specialist u graag hierbij wil helpen. 
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in de praktijk…

‘agroscoop 
belangrijk 
hulpmiddel’

Inzicht in de technische 

cijfers is voor vlees-

varkenshouder Jeroen 

Vehof een must.

vehof heeft in ambt 

delden een bedrijf met 

2.100 vleesvarkens. Met 

een (gecorrigeerde) 

groei van 816 gram en 

EW-conversie van 2,61 

is hij tevreden over de 

resultaten. Dat betekent niet dat hij 

achterover leunt. Samen met Fons 

Hulsman, specialist bij ForFarmers 

Hendrix, zoekt Vehof continu naar 

verbeterpunten. “Agroscoop is een 

belangrijk hulpmiddel daarbij.”

de komende tijd ligt de focus op het 

verhogen van de groei met behoud 

van vleespercentage. “Ik streef naar 

een optimale groei in relatie tot de 

EW-conversie.” Omdat hij sinds kort 

een ander type big afneemt en voer uit 

het nieuwe assortiment, kijkt hij eerst 

hoe één en ander zich ontwikkelt. 

een alternatief voor agroscoop is zelf 

een managementprogramma aan-

schaffen. Voor Vehof geen optie. Naast 

het feit dat Agroscoop gratis is, ziet 

vehof meer voordelen: de voeradvi-

seur kijkt mee en hij kan zijn resul-

taten vergelijken met andere klanten. 

“Dit bevalt prima. Twee dagen na het 

insturen van de gegevens heb ik de 

resultaten terug.”

vertaald in nieuwe voeradviezen die via 

Feedscoop, het optimalisatiemodel van 

ForFarmers Hendrix, leiden tot een prak-

tisch voerschema en mengseltabellen. 

Maar de hamvraag blijft natuurlijk: leidt 

dit alles nu ook tot het beoogde resul-

taat? tabel 1 geeft de tussenstand na een 

half jaar praktijktoepassing. Daaruit kan 

maar één conclusie worden getrokken: de 

eerste stappen richting onderscheidende 

resultaten zijn gezet.

Uit de tabel blijkt dat ForFarmers 

Hendrix  van veel bedrijven de cijfers 

krijgt. De doelstellingen qua groei 

worden gerealiseerd. In lijn met deze 

hogere groei is ook de spierdikte ruim  

1 mm hoger. De verwachting is dan vaak 

dat de spekdikte ook hoger is, maar 

juist hierin onderscheidt de vernieuwde 

aanpak zich positief: de  spekdikte is 

0,27 mm lager. Dit alles resulteert in 

een vleespercentage dat 0,3 procent-

punt beter is. De opbrengst per gemid-

deld aanwezig vleesvarken is ruim 9 

euro hoger! 

advieshulpmiddelen

De specialist van ForFarmers Hendrix 

maakt gebruik van Feedscoop, een 

waardevol hulpmiddel waarmee hij 

een passend rantsoen voor uw bedrijf 

berekent. Daarnaast heeft u als klant 

toegang tot Agroscoop. In Agroscoop 

worden uw resultaten en bedrijfsdoel-

stellingen geregistreerd en kunt u 

samen met uw specialist de prestaties 

van uw bedrijf continu volgen. Onder-

deel van Agroscoop is Karkasanalyse, 

een uniek hulpmiddel om snel inzicht te 

krijgen in uw resultaten. Karkasanalyse 

verzamelt de slachtgegevens van de 

varkens van u en uw collega’s, geleverd 

aan de Nederlandse  slachterijen. Uw 

specialist kan de resultaten van uw be-

drijf vergelijken met de benchmark van 

bedrijven met hetzelfde ras en concept. 

dat levert een schat aan informatie op 

waarmee u uw bedrijfsvoering verder 

kunt aanscherpen. Maar u kunt ook 

wekelijks een overzicht krijgen van 

uw leveringen. Maakt u hier nog geen 

gebruik van, vraag uw specialist dan om 

dit in te regelen. 

Met een goede samenwerking kunnen we 

hogere toeslagen en minder  kortingen  

realiseren en zo het opbrengend  vermo-

gen van uw varkens verbeteren. Dat is 

de uitdaging waar wij samen met u voor 

staan!

Jeroen vehof

forfarmers hendrix landelijk exclusief 
forfarmers hendrix

aantal bedrijven 180 286

groei per dag 822 812

EW conversie 2,77 2,77

voeropname per dag 2,11 2,08

% uitval 2,2 2,2

mm spek  13,99 14,26

mm spier 63,76 62,51

vleespercentage 58,9 58,6

opbrengst / gem. aanw. vlv 498 489

tabel 1: tussentijdse halfjaarcijfers over het eerste halfjaar van 2013 (bron: agroscoop)

Resultaten bedrijven met volledig mengvoer 5



‘de beste controle 

zijn mijn zintuigen’

reportage

de duitse vleesvarkenshouder Bernhard 

Möddel is pas gestart met het zelf fer-

menteren van voer. de ondernemer weet 

feilloos waar de risico’s zitten en doet er 

alles aan die uit te sluiten. Hij verwacht 

dat fermentatie goed is voor de varkens 

en zijn portemonnee. 

als Bernhard Möddel de klep van één van 

de twee vergistingstanks opentrekt, stijgt 

er een typische, zurige  geur op.  

de kleine bubbels in het mengsel laten 

zien dat er van alles gebeurt. Ontelbare 

melkzuurbacteriën zijn druk aan de gang 

om glucose om te zetten in melkzuur.  

Bij dit proces komen kleine hoeveelheden 

Co2 vrij: de bubbels die te zien zijn.

Het levert een gezond en goed verteerbaar 

mengsel op dat varkens graag eten. 

sinds ruim drie maanden is fermenteren 

een vast onderdeel op het bedrijf van 

Möddel in Wietmarschen. Deze locatie 

van een paar jaar oud telt 6.200 vleesvar-

kens en een eindje verderop heeft hij nog 

1.800 plaatsen. Aan alles op het bedrijf 

is te zien dat deze ondernemer een hoog 

ambitieniveau heeft en niet voor het 

halve werk gaat.

Wisselend succes met fermentatie

Fermenteren van varkensvoer is niet 

nieuw; al jarenlang wordt er met wis-

selend succes ervaring mee opgedaan. 

vooral in het oosten van duitsland 

heeft deze voermethode de afgelopen  

jaren een vlucht genomen. Toch gaat 

het niet vanzelf, vertelt Willie-Jan 

Tomassen , verkoopleider varkensvoe-

ders bij ForFarmers , het zusterbedrijf 

van ForFarmers  Hendrix  in Duitsland. 

“Fermenteren  heeft grote voordelen 

maar het kan ook goed mis gaan.”  

Het fermenteren gaat dan over in gisten 

waardoor het voer voederwaarde verliest 

en de varkens het minder goed opnemen. 

“Maar we weten nu veel beter dan vroe-

ger waar de kritische punten zitten.”

Betere voerbenutting

voor varkenshouders biedt fermen-

teren grote voordelen. Daarom inves-

teert Möddel er ook in. “Het geeft een 

betere voerbenutting en ik kan ook 

meer goedkope  grondstoffen als rogge 

Zelf fermenteren is een hele stap, maar Bernhard Möddel is tevreden: “Ik zie gezonde varkens en ze eten het graag.” 
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en koolzaadschroot inzetten.” Door het 

fermenteren wordt de voederwaarde 

van de grondstoffen opgewaardeerd. 

Bovendien is het gezond voor de varkens 

en neemt de voerhygiëne toe; niet alleen 

van belang in de stal, maar ook in de 

slachterij. “Terugdringen  van salmonella 

wordt steeds belangrijker. Ik verwacht 

dat fermenteren daar ook aan bijdraagt.” 

Goede hygiëne

om te kunnen fermenteren bouwde 

Möddel  een nieuwe loods op zijn bedrijf. 

die gebruikt hij ook om zelf graan te 

malen . Elke dag doseert hij een hoeveel-

heid rogge, gerst, tarwe, soja en een 

graanproduct uit de bakkerij in één van 

de twee fermenteertanks. Dit gaat samen 

met warm water - opgewarmd middels 

een houtkachel - en de bacteriecul-

tuur 20 uur in de tank. Het gefermen-

teerde mengsel gaat vervolgens naar een 

tussen opslag op het erf. Vanuit die opslag 

gaat het, samen met andere voercompo-

nenten, naar de brijvoerinstallatie bij de 

varkensstal. Ongeveer de helft van het 

brijvoerrantsoen bestaat uit het fermen-

tatiemengsel. Dit mengsel doet ook dienst 

als stuurvloeistof in het brijvoersysteem, 

wat bijdraagt aan een goede hygiëne in de 

leidingen. 

risico’s beperken

Honderd procent zekerheid dat het niet 

mis gaat, heeft de ondernemer niet. 

Wel heeft hij er alles aan gedaan om de 

risico’s zoveel mogelijk te beperken.  

dat begint al met de keuze voor de grond-

stoffen. Via ForFarmers heeft Möddel een 

lijst waarop de risico’s van de gangbare 

producten staan aangegeven. Hij kiest in 

principe altijd producten uit de veiligste 

categorie. “Belangrijk is een neutrale  

pH-waarde en de hygiënische betrouw-

baarheid van de componenten.” De 

bacteriecultuur , geselecteerd door 

ForFarmers , wordt vloeibaar aangeleverd 

en aan het proces toegevoegd.  Verder 

luistert de temperatuur van het water 

zeer nauw; 35°C is optimaal. Daarom 

wordt het water opgewarmd tot 39-

41°C voor het de tank in gaat. Door met 

twee tanks te werken, is één tank altijd 

helemaal leeg voordat er nieuwe grond-

stoffen in komen. “Zo werken we onder 

optimale hygiënische omstandigheden 

en voorkomen we ongewenste bacte-

rie- en schimmelgroei in het proces”, 

aldus Möddel . Ook krijgt het fermenta-

tieproces zo voldoende tijd om helemaal 

uit te werken voor het mengsel naar de 

tussenopslag gepompt wordt. Dat blijkt 

ook wanneer Bernhard een luik van de 

tweede tank opent: alle bubbels zijn 

verdwenen. “De pH-waarde is nu circa 

3,6. Dit mengsel kan zonder problemen 

enkele weken blijven staan.” 

Naast risicobeperking is de controle 

belangrijk . De beste controle-instrumen-

ten vormen Möddels eigen zintuigen: 

ruiken, kijken, voelen en proeven. Het is 

ook mogelijk om met sensoren bijvoor-

beeld de zuurtegraad te meten, maar dat 

ziet Möddel niet zitten. “Sensoren kunnen 

kapot gaan of afwijken. Daar durf ik niet 

op te vertrouwen.” Bovendien is fermen-

tatie een levend gebeuren wat zich in zijn 

ogen niet in cijfertjes laat uitdrukken. 

Investering snel terugverdiend

de installatie draait nu ruim drie maan-

den. Het proces loopt goed, maar over 

de resultaten kan de varkenshouder nog 

niets zeggen. “Ik zie gezonde varkens 

en het valt op dat ze het voer graag 

eten.” Financieel moet het voordeel nog 

blijken, maar ook daar heeft de onder-

nemer vertrouwen in. 

de totale investering in de nieuwe 

loods inclusief graanopslag en instal-

laties schat Bernhard op 400.000 euro. 

Hiervan is ongeveer 150.000 euro toe te 

rekenen aan het fermenteren. De onder-

nemer verwacht deze investering terug 

te verdienen door een betere voercon-

versie, de vervanging van dure grond-

stoffen door goedkopere, een betere 

gezondheid en lagere medicijnkosten. 

een sigarendoosberekening laat zien 

dat deze installatie ongeveer 1 euro per 

afgeleverd varken kost. Een verlaging 

van de voerconversie met 0,1 procent-

punt, dat de betere bedrijven zeker moet 

lukken aldus Tomassen, levert alleen al 

ongeveer 1,5 euro per dier per jaar aan 

lagere voerkosten op. Daar komen de 

andere voordelen dus nog bij.

MeeR foto’s?
WWW.foRfaRMeRsheNdRix.Nl/
Moddel

Bedrijfsprofiel

Bernhard Möddel is vleesvarkens-

houder in Wietmarschen in Duitsland. 

Hij heeft in totaal 8.000 varkens, 

verdeeld over twee locaties. Sinds kort 

fermenteert hij zelf het voer. Hij heeft 

hiervoor geïnvesteerd in een nieuwe 

loods, graanopslag en fermentatie-

unit met twee tanks.  

Melkzuurbacteriën doen 
het belangrijkste werk

Fermenteren werkt als volgt.  

De melkzuurbacteriën gaan samen 

met granen en warm water in het 

fermentatievat. Door de gunstige 

omstandigheden gaan de bacteriën 

zich vermenigvuldigen. Ze gebruiken 

daarvoor koolhydraten (glucose) uit de 

granen, wat ze omzetten in melkzuur. 

dat is energierijk en bijzonder sma-

kelijk voor varkens. Bovendien zorgt 

het voor een stabiel fermentmengsel. 

tijdens het fermenteren daalt de pH 

van circa 6 naar 3,5. Dat moet snel 

gebeuren  om te voorkomen dat kwa-

lijke bacteriën de overhand krijgen.
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Zeugen

Waar moet u op letten bij de overgang van 

dracht- naar lactatievoer:

Voorkom stress

aan het eind van de dracht geeft de 

big een signaal af dat de geboorte en 

daarmee de melkproductie opwekt. 

door de zuigprikkel van de biggen aan 

het uier komen hormonen als prolactine 

en oxytocine vrij die de melkproductie 

verder stimuleren. Stress werkt hier als 

stoorzender. Dus een rustige verplaat-

sing naar de kraamstal, een fitte zeug 

en een blijvend goede voeropname is de 

beste voorbereiding.

Controleer op zucht

Vochtophoping in het uier, ofwel zucht, 

bemoeilijkt de melkproductie. Vaak hoopt 

het vocht zich op in het achterste uierpak-

ket waar het weefsel vetter is. Zucht kan 

al vóór de transitiefase gevormd worden. 

er zijn zeugen die ondanks de vochtopho-

ping prima melk geven. Meestal wordt de 

voergift verlaagd om de druk te verminde-

ren. Controleer de uiers frequent. 

Houd darmactiviteit op peil 

een kritisch moment is de overschak e-

ling van het vezelrijke drachtvoer naar 

een zetmeelrijker lactatievoer. De mest 

kan hierdoor minder smeuïg worden. Dit 

heeft invloed op de fitheid van de zeug.  

Uit recent onderzoek blijkt dat zeugen 

tijdens de lactatie meer energie uit vezels 

kunnen halen dan voorheen gedacht werd. 

daarom zijn de lactovoeders in het nieuwe 

Diva-assortiment relatief vezelrijk. Dit re-

sulteert in fittere zeugen met constantere 

opname en goede melkproductie.  

de kernboodschap is: houd de darmactivi-

teit op peil.  

Maatwerk op meerdere niveaus

Om het nog ingewikkelder te maken, 

spelen ook conditie en leeftijd van de 

zeug een belangrijke rol. Gelten krijgen 

sneller stuwing. Ze zijn gevoeliger voor de 

lactovoeders dan oudereworps zeugen. 

Zwaardere zeugen hebben meer onder-

houdsvoer nodig. Sturing via de voeding 

voor een optimale transitie vraagt dus 

ook om maatwerk per leeftijdsgroep en 

conditieniveau.

de transitiefase van dracht naar lactatie 

wordt vaak ervaren als een lastige fase in 

de cyclus van een zeug. dit komt doordat 

er verschillende ‘knoppen’ zijn om aan te 

draaien. eén verkeerde draai en de voer-

opname staakt, de mest wordt te hard, de 

melkgift zakt weg of er ontstaat juist een 

pijnlijke stuwing op het uier van de zeug.

Meerdere factoren 
bepalen transitieverloop

Wat is transitie bij zeugen?

transitie is de overgang van dracht  

naar lactatie. Deze periode van één  

week vóór werpen tot een week na wer-

pen wordt de transitiefase genoemd.  

in deze fase ontwikkelt het uierpakket 

zich tot volledige melkproductie.

De overgang van dracht- naar lactatievoer is een kritisch moment.
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de adviseur

“Monitoring 
leidt tot een 
beter proces”

Edwin Zielman, zeugen- en biggenspecialist:

“Veel varkenshouders onderschatten het belang van 

monitoring  van het biggenopfokproces. Terwijl je hiermee 

een schat aan informatie verzamelt die je helpt het proces 

te optimaliseren. Registratie kost tijd, maar als je de infor-

matie goed gebruikt, staat daar meer rendement tegenover.  

En uiteraard kun je het jezelf wel gemakkelijk maken.  

Je concentreert je op één afdeling en zorgt voor een groot 

digitaal  weegplateau in het voerpad of de centrale gang 

waarop een hok biggen in één keer gewogen kan worden. 

Bedrijven die zo werken, constateren dat de groei niet altijd 

volgens de gewenste groeicurve verloopt. De oorzaak ligt 

meestal bij de voeropname rondom de schakelmomenten; 

die blijkt te laag. Met een juiste afstelling van de valbuizen 

is dit goed te monitoren. Stel: het overschakelmoment 

van een biggenvoer ligt bij 450 gram opname per big per 

dag. Dan stel je de valbuis van de voermachine zo af dat er 

precies 450 gram voer per big in de voerbak zit. Is de voer-

bak in 24 uur leeg, dan zijn de biggen toe aan de volgende 

voersoort. In de praktijk blijkt dat de dagelijkse voeropname 

binnen een afdeling per hok sterk uiteenloopt. Het schakel-

moment valt dus niet voor elk hok op hetzelfde tijdstip. 

Het resultaat van de biggenopfok wordt bepaald in de eer-

ste week na spenen en door de voeropname bij het over-

schakelen van voersoorten. Monitoring helpt mij en mijn 

collega-specialisten om de ambitie van de ondernemer 

waar te maken.”

MeeR iNfo eN tips
WWW.foRfaRMeRsheNdRix.Nl/biggeNopfok 

Je kunt het jezelf wel 
makkelijk maken
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voeding

Meer flexibiliteit met ‘home Mixxing’

Binnenkort staat voor veel varkens 

weer verse CCM op het menu.  

Maar ook andere grondstoffen zijn 

geschikt  om los bij te voeren aan 

varkens . Wat zijn de voordelen en 

waar moet je op letten?

CCM is een prima voedermiddel voor 

zowel biggen, zeugen als vleesvarkens. 

Het bevat veel zetmeel en - mits goed in-

gekuild en gefermenteerd - ook een hoog 

aandeel melkzuur. Dit is niet alleen sma-

kelijk voor de dieren, maar ook gezond; 

melkzuur heeft een hoge voederwaarde 

én werkt antibacterieel. Dit verklaart de 

grote populariteit van het product onder 

varkenshouders. Er zijn echter meer 

grondstoffen die het prima doen op het 

varkensbedrijf. Gerst, tarwe en (korrel)

maïs zijn bijvoorbeeld goede zetmeel-

bronnen. Deze kunnen individueel of 

als mengsel in het rantsoen gemengd 

worden. Ook sojaschroot kan interessant 

zijn. Let er wel op dat de kwaliteit past 

bij de productiefase. Voor jongere dieren 

is het raadzaam om alleen ‘hipro’ soja 

(48, 49 of 50) aan te kopen, vanwege het 

lagere ruwe-celstofgehalte in deze vari-

eteiten. Dit komt de vertering ten goede, 

juist bij het jonge dier!

Verschillende voordelen

individuele verstrekking van de ge-

noemde grondstoffen heeft als voordeel 

dat je relatief snel kan reageren op 

veranderende dagprijzen. Een meng-

sel heeft als pluspunt dat je meerdere 

producten vanuit één silo kan voeren. 

dat levert vaak een mooie combinatie 

op van financiële en nutritionele voorde-

len. De grondstof(fen) kun je niet alleen 

laten malen, maar ook laten persen en 

even tueel kruimelen. Het persproces 

heeft als belangrijkste voordeel dat het 

eventueel aanwezige bacteriën op de 

grond stoffen afdoodt. Met name granen 

kunnen vanaf de akker bepaalde entero-

bacteriën met zich mee dragen.

Meer flexibiliteit

Zowel brij- als droogvoerbedrijven kiezen 

steeds vaker voor bijvoeren van droge 

grondstoffen. We kunnen daarom met 

recht stellen dat ‘Home MiXXing’ (zelf 

mengen) een grote vlucht heeft genomen. 

Bijgevolg krijgen steeds meer droogvoer-

bedrijven een computergestuurde droog-

voerinstallatie (CDI). En op brijvoerbe-

drijven verrijzen steeds vaker silo’s voor 

droge grondstoffen. Deze ontwikkeling 

biedt de varkenshouder meer flexibiliteit 

bij de samenstelling van zijn rantsoenen. 

Een groot voordeel, aangezien voer veruit 

het grootste deel van de kostprijs bepaalt.

advies bij keuze

Beschikt u over meerdere opslagmoge-

lijkheden voor droge grondstoffen, dan 

is het raadzaam om met uw specialist of 

regionale accountmanager eens goed te 

kijken naar de keuzes die u hierin maakt. 

ForFamers Hendrix  heeft door haar 

eigen inkoop- en handelsafdeling een 

goede kijk op de grondstofmarkt. Ken-

nis die wij graag op maat op uw bedrijf 

inzetten! Vraag ernaar bij uw specialist.

Meerdere silo’s met verschillende zetmeelproducten kunnen interessant zijn, maar ook een eiwitproduct zoals soja biedt mogelijkheden .  

Zelfs als die soja relatief duur is.
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Meer flexibiliteit met ‘home Mixxing’
Nieuws & tips

excursie voor studieclubs
Vraag NbW-
vergunning nu aan

Heeft u in de afgelopen tien jaar uw bedrijf uit-

gebreid, dan heeft u vrijwel zeker een Natuur-

beschermingswetvergunning nodig. Vanaf 2014 

moet de Pas (Programmatische aanpak stikstof) 

uitkomst brengen voor een groep bedrijven. 

Helaas is hierover nog niets bekend. Mocht u 

de vergunning nog niet in huis hebben, dan is 

het raadzaam deze spoedig aan te vragen. Een 

eenmaal verleende vergunning kan niet meer 

worden afgenomen als het beleid wijzigt. 

(Bron: FarmConsult)

onderzoek uw CCM
voorkom problemen en laat uw CCM tegen 

gereduceerd  tarief analyseren op: droge-

stof, ruw eiwit, zetmeel en mycotoxinen (ZEA 

en DON). Klanten van ForFarmers Hendrix 

betalen tot 1 december a.s. een gereduceerd 

tarief van € 50,-. Vraag uw specialist naar de 

mogelijkheden en het inzendformulier. Let op: 

deze actie geldt niet voor mengkuilen.Brok’nproat

speciaal voor studieclubs heeft 

ForFarmers  Hendrix een divers aanbod van 

presentaties, afgestemd op de interesses 

binnen de groep. Spelen er gezondheids-

problemen? dan is een interactieve avond 

met onze dierenarts interessant. Zijn er 

vragen rondom de technische resultaten? 

dan maken we een bedrijfsvergelijking 

voor u. Wij komen voor een presentatie 

graag naar u toe. Maar u bent ook van 

harte welkom op ons hoofdkantoor in 

Lochem. Dan maakt u een interessante 

excursie door de  fabriek, het laborato-

rium en bekijkt u de fermentatie-unit 

bij FarmFeed Hedimix. Dit wordt dan 

in overleg met u gecombineerd  met  

relevante lezingen of workshops voor uw 

studiegroep.

Wilt u weten welke onderwerpen 

ForFarmers  Hendrix voor varkens-

studieclubs in de aanbieding heeft? 

Mail naar varkens@forfarmers.eu of 

neem contact op met klantenservice. 

Dan sturen wij u het overzicht toe. 

herfstwind 
bedreigt stalklimaat
Wind en grote temperatuurverschillen 

tussen  dag en nacht kunnen in de herfst het 

stalklimaat flink verstoren. Een risicofac-

tor, zeker in de biggenstal, met oorbijten, 

longproblemen en een hogere infectiedruk 

als gevolg. Windinvloed  op de luchtinlaat is 

de grootste boosdoener. Automatisering van 

de luchtinlaatopening is de enige manier om 

dit te voorkomen. Bij handmatige aanpas-

sing kom je altijd te laat! Meer lezen?

www.forfarmershendrix.nl/klimaat

22 – 24 oktober:
Bezoek ons op de lIV in Hardenberg
Hal 3, stand 308
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Boeren met ambitie

forfarmers hendrix Postbus 91, 7240 AB Lochem, T +31 (0)573 28 88 00,  
F +31(0)573 28 88 99, info@forfarmershendrix.nl, www.forfarmershendrix.nl
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DELTA
TOUCH...
DE FINISHING

Delta, dé voedingsaanpak vleesvarkens.


