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tel. 0573 – 288 800
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www.forfarmershendrix.nl
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Baanbrekende
innovaties

Column

Nog dichter 
bij de boer

een blad speciaal voor onze sector: 

de eerste editie van voertaal varkens 

is een feit. Het brengt ForFarmers 

Hendrix nog dichter bij de boer.  

We geven niet alleen een kijkje in 

onze keuken, maar laten graag ook 

u aan het woord. Daar gaat het im

mers om. Pas als we goed luisteren, 

kunnen we de vertaalslag maken 

naar de beste dienstverlening.

We willen bij een klant graag een 

gewaardeerd onderdeel van zijn 

team zijn. Dat vraagt om vertrou

wen. een gelijkwaardige relatie. 

natuurlijk is alleen een blad dan 

niet voldoende, al hoort het wat 

mij betreft  wel in het totaalplaatje. 

elkaar bezoeken en spreken blijft 

de kern. voertaal varkens maakt het 

makkelijk om elkaar in één keer bij 

te praten. Zo weten we allemaal wat 

er speelt. iets aan te vullen? Laat 

het ons weten. Dit blad is net zo 

goed van u als van ons.

Jan Baan

sectormanager varkens

Reageren?
mail naar voertaal@forfarmers.eu

de jury van het innovatiefonds Farmers 

for Farmers beloont deze ronde twee 

innovaties  uit de varkenshouderij.  

een apparaat om automatisch papier te 

verstrekken tegen staartbijten ontvangt 

5.000 euro in de categorie ‘Baanbrekende 

innovatie’. de bakjesreiniger verdient een 

aanmoedigingsprijs van 1.000 euro.

“ik ga er graag in sterksel mee aan de 

slag”, was de spontane reactie van jurylid 

Daan somers, bedrijfsleider op viC 

sterksel, op de automatische papier

doseerder. “staartbijten voorkomen 

lukt nog niemand en papier is een goed 

hulpmiddel, dus deze automatisering 

is wel een prijs waard.” De innovatie is 

bedacht door varkenshouder erik stegink 

uit Bathmen  (ov.). stegink vernieuwt zijn 

bedrijf continu. Zie: www.piggyspalace.nl.

De tweede innovatie is de reiniger voor 

voerbakjes voor zogende biggen. Deze 

eenvoudige uitvinding van alfred  

vlagsma, medewerker op een zeugen

houderij in het Zeeuwse Baarland, is in 

feite niet meer dan een emmer gemon

teerd op een spuitlans. “maar het is 

effectief en voor een brede doelgroep 

toepasbaar”, oordeelt de jury. “Het idee 

kan verder  praktijkrijp gemaakt worden 

door bijvoorbeeld een doorzichtige 

emmer  te gebruiken en iets robuuster 

op de lans te monteren.” 

naast deze innovaties gingen er ook 

twee aanmoedigingsprijzen naar de 

rundveesector. Lees meer over alle 

innovaties  en over de mogelijkheid om 

uw eigen innovaties aan te melden op  

www.farmersforfarmers.eu 

innovatie

varkenshouder erik stegink uit Bathmen (ov.) ontwierp een automatische papierdoseerder. 
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Fermentatie

Profiteer van gezonde bacterie

is fermentatie iets voor u? een bedrijf 

moet aan een aantal kritische succes

factoren voldoen, wil het de moeite waard 

zijn om in fermentatie te investeren.  

met de korte checklist ziet u snel of uw 

bedrijf in de basis geschikt is voor het zelf 

fermenteren van voer.

Vloeibare cultuur werkt beter

voor het zelf fermenteren van voer is een 

brijvoerinstallatie nodig. De fermentmix 

wordt namelijk vloeibaar aangemaakt, 

omdat de bacteriën in een vloeibare  

omgeving  melkzuur produceren. 

Bovendien  is een vloeibare startercultuur 

van melkzuurbacteriën nodig. Deze levert 

ForFarmers Hendrix in een iBCvat. De 

cultuur is vloeibaar, omdat een droge ent

cultuur minder effectief is. Zie grafiek 1. 

De melkzuurbacteriën gaan in vloeibare 

vorm direct aan het werk. Dat is te zien 

aan de pH die vlot daalt door het melkzuur 

dat gevormd wordt. Bij een droge entcul

tuur daalde de pH te traag.

Warm water 

De beschikbaarheid van warm water is 

een tweede vereiste. Grafiek 2 laat duide

lijk zien waarom. Met water van 22⁰ C zakt 

Fermentatie is niets anders dan een pro-

ces van bacteriën die melkzuur vormen. 

Normaal gaan we bacteriën liever uit de 

weg. Maar wanneer de goede bacterie-

cultuur wordt gebruikt, is het een klein 

‘goudmijntje’.

tijdens een rondleiding op de ashorst bekijken bezoekers de fermentatieunit.

Checklist: Geschikt of ongeschikt?
Brijvoerinstallatie in gebruik ja  / nee

Warm water (36-39°C) beschikbaar ja  / nee

Mogelijkheid tot bouw van installatie met fermentor(en) ja  / nee

Hygiënisch werken is standaard ja  / nee

Ik vind het geen probleem te werken volgens protocol ja  / nee

is het antwoord op één of meer vragen “nee”, dan is uw bedrijf op dit moment nog 

ongeschikt voor fermentatie.
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Reportage

ashorst: 
test geslaagd

De spiksplinternieuwe 

fermentatieunit in 

de brijvoerkeuken van 

van asten in Horst 

bewijst het: fermentatie 

loont. van asten testte 

twee jaar lang het zelf 

fermenteren van voer 

met een proefopstelling 

van twee fermentors. 

Het fermentatiemengsel 

wordt aan de gespeende 

biggen gevoerd. “Het is een heel 

proces geweest, waarbij echt niet 

altijd alles vlekkeloos gelopen is”, 

vertelt Henry van asten, eigenaar van 

de ashorst. “maar we hebben er veel 

van geleerd en nu al geruime tijd het 

proces onder controle. We hebben 

altijd gezegd dat we een jaar met suc

ces moeten fermenteren om in een 

nieuwe installatie te investeren. Dat 

punt is nu aangebroken. We hebben er 

vertrouwen in.” De biogasinstallatie op 

de ashorst maakte het interessant om 

met fermentatie aan de slag te gaan, 

want voor een goed fermentatie

proces is beschikbaarheid van warmte 

essentieel. De proefresultaten gaven 

de doorslag om te investeren in een 

fermentatieinstallatie voor het gehe

le bedrijf. De voederconversie daalde 

in de eerste proef met ruim 1% en lag 

in de laatste proef zelfs 5% lager dan 

zonder fermentatie. alleen deze da

ling is al goed voor een besparing van 

€ 0,56 per big. Daarnaast verbeterde 

de gezondheid van de varkens, waar

door het medicijngebruik nihil werd. 

Meer foto’s?
www.forfarmershendrix.nl/fermentatiedag_ashorst

de pH in de fermentatietank zelfs na 24 

uur nog niet onder de 4,5. met water van 

34⁰ C daalt de pH in korte tijd onder de 

4. Pas bij een pH van 4 is er voldoende 

melkzuur gevormd om een stabiel meng

sel te vormen. in elk geval moet de pH 

binnen 12 uur onder 4,5 gedaald zijn.  

Zonder water van een voldoende hoge 

temperatuur lukt dat niet.

Twee fermentors  

Bij voorkeur worden twee fermentors 

op een bedrijf geplaatst. eén fermentor 

is nodig om de fermentatiemix aan te 

maken. De andere fermentor bevat een 

voltooid mengsel dat gevoerd wordt aan 

de varkens . als de fermentor leeg is, 

wordt deze altijd volgens een vast proto

col gereinigd met heet water en eenmaal 

per week met loog. Deze reiniging is 

noodzakelijk. als niet hygiënisch wordt 

gewerkt, ontstaan er namelijk bacteriën 

die gaan concurreren met de ‘goede’ 

melkzuur bacteriën en wordt het proces 

verstoord. Het hele fermentatie proces is 

dan gedoemd te mislukken.

Tot € 1,30 voordeel per big met 

fermentatie

Zowel voor biggen als voor vleesvar

kens is gefermenteerd voer interessant. 

een zekere bedrijfsgrootte is hierbij 

wel gewenst omdat de investering in 

een installatie toch gauw richting de 

€ 50.000, gaat bij zeugen en rond 

de € 85.000, bij vleesvarkens (o.a. 

afhankelijk  van de manier waarop warm 

water wordt verkregen). Forse bedra

gen, die toch in vijf jaar gemakkelijk 

terug te verdienen zijn. Dit blijkt uit de 

vele proeven die ForFarmers Hendrix 

inmiddels heeft uitgevoerd. Daarbij 

wordt een voordeel gehaald van € 0,50 

tot € 1,30 per big en van € 3  € 5 per 

afgeleverd vleesvarken.

Wilt u een uitgebreidere berekening? 

Vraag uw accountmanager of specialist.
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Tip 
niet zelf fermenteren en toch 

gefermenteerd  biggenvoer voeren? 

Dat kan met  alpha Ferment Big 1. 

op www.forfarmershendrix.nl/ 

fotoreportage_fermentatie is in een 

uitgebreide fotoreportage te zien hoe 

dit werkt.

Natte cultuur sneller zuur Warmte nodig voor goede pH-daling

grafiek 2: Het effect van temperatuur op  

de pHontwikkeling in het fermentatieproces.

grafiek 1: vloeibare versus droge bacteriecultuur
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Productie biggenvoer

‘alles voor een goede opname 

en gezonde groei’

Biggen moeten groeien. daarvoor is een 

goede en vlotte opname van het voer 

nodig. en dat bereik je mede door een 

optimale fysische kwaliteit. ForFarmers 

Hendrix heeft daarvoor speciale maat-

regelen genomen.

“alpha biggenvoeders produceren we 

op een aparte productielijn, met een 

speciale maalfijnheid, en alleen in 

Lochem en oosterhout”, vertelt Peter 

Pruijn, bedrijfsleider in Lochem. “Daar

door kunnen we ons volledig focussen 

op de kwaliteitseisen die onze klanten 

aan het biggenvoer stellen. alles staat 

in het teken van een goede opname: de 

diameter van de korrel is kleiner en het 

voer wordt enkel geperst  de matrijs

dikte is hierop geselecteerd  omdat het 

niet te hard mag zijn. De productiemede

werkers weten precies wat belangrijk is. 

De operator monitort continu de hard en 

slijtvastheid van de korrels en stuurt bij 

als dit nodig is. ook de deeltjesgrootte en 

nutritionele kwaliteit worden standaard 

geanalyseerd. 

Door de productie te clusteren, kun

nen we grote volumes aaneengesloten 

produceren. Dat zorgt voor een con

stante kwaliteit. om bij overschakeling 

naar een ander biggenvoer vermenging 

te voorkomen, wordt de perslijn ook 

gespoeld. en het biggenvoer wordt 

opgeslagen in aparte cellen met gladde 

binnenwanden. Kortom, alles staat in 

het teken van een zo goed mogelijke 

voeropname door het jonge dier.”

Peter Pruijn: “We hebben extra geïnvesteerd in de productie voor het jongste dier.”
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‘alles voor een goede opname 

en gezonde groei’

voeding

Energiewaarde verschilt per type dier
een zeug is geen vleesvarken en benut 

haar voer dan ook anders. dat heeft con-

sequenties voor de voersamenstelling.

een goede inschatting van de energie

waarde van voer is van grote invloed op 

het economische en technische resultaat. 

Wordt de energiewaarde overschat, dan 

haalt het varken minder uit het voer dan 

verwacht en valt het resultaat tegen.  

maar ook een te lage inschatting is 

ongewenst. Dat leidt tot onnodig hogere 

voerkosten zonder beter technisch resul

taat. Het varken krijgt dan meer energie 

dan verwacht, terwijl het voer geen extra 

aminozuren bevat om deze extra energie 

te kunnen benutten.

energieverlies in kaart

Het is niet eenvoudig om goed in te schat

ten hoeveel energie daadwerkelijk wordt 

omgezet in vlees of melk. er gaat immers 

ook energie ‘verloren’ aan warmte en 

mest productie door het dier. voor een goe

de inschatting moeten de verliezen bekend  

zijn. Dat kan per grondstof sterk verschil

len. Zo is er weinig verlies bij een ener

gieleverancier zoals sojaolie, maar wordt 

energie uit een goede eiwitleverancier zoals 

sojaschroot minder benut (afb. 1).

Zeug benut voer anders

De voederwaarde van voergrondstoffen 

is met name bij vleesvarkens onder

zocht. De gevonden eWwaarden kloppen 

daardoor niet altijd voor zeugen. Zeugen 

hebben een beter ontwikkeld maagdarm

kanaal en halen daardoor uit dezelfde 

grondstof meer energie dan een vlees

varken. Het voer verblijft namelijk langer 

in het darmkanaal en vezels worden 

beter gefermenteerd. Hierdoor is er 

vooral bij vezelrijke grondstoffen  zoals 

sojahullen een verschil tussen zeugen 

en vleesvarkens en is de netto energie 

uit bijvoorbeeld sojaolie gelijk (afb. 2).

Verschil dragend en lacterend

vanwege de lagere voeropname per 

kilo lichaamsgewicht ligt de benut

ting bij dragende zeugen hoger dan bij 

lacterende zeugen. ForFarmers Hendrix 

hanteert daarom voor dragende en lac

terende zeugen aparte energiewaardes 

van grondstoffen. Dit heeft twee voorde

len. Het voer wordt zo optimaal mogelijk 

uitgebalanceerd met aminozuren en 

mineralen en heeft de meest gunstige 

prijskwaliteitverhouding. Bovendien 

sluit het lactovoer dankzij een hoger 

aandeel vezelrijke grondstoffen goed 

aan op het vezelrijkere drachtvoer. Door 

de soepele voeroverschakeling blijft de 

voeropname op peil en komt de biest en 

melkproductie vlot op gang. en dat ziet u 

terug in het resultaat!

 Bruto verbrandings
waarde

Netto energiewaarde
(vleesvarkens)

MJ/kg MJ/kg Efficiëntie van  
energiebenutting 
door het varken

tarwe 16,0  10,2 (=1,16 eW) 64%

 mais 16,5 11,0 (=1,25 eW) 67%

 sojaolie 39,7 34,0 (=3,86 eW) 86%

sojaschroot 18,0 8,1 (=0,92 eW) 45%

Benutting hangt af van eiwit- en vezelgehalte
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dragende zeug haalt meeste energie uit sojahullen

afb. 1: De bruto verbrandingswaarde is de totale hoeveelheid energie in een product. De netto  

energiewaarde is de energie die voor het varken overblijft na o.a. warmte en mestproductie. 

De efficiëntie waarmee de energie benut wordt, verschilt per grondstof.

afb. 2: Ranking energiewaardes (mJ/kg) van mengvoergrondstoffen ten opzichte van tarwe
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Reportage

‘iets nieuws geeft vaak een verbetering’

afgelopen najaar en winter deed Robert 

Dibbelink mee aan een zogenoemde 

gevoelsproef van ForFarmers Hendrix. Dat 

wil zeggen dat vooral indrukken van de 

ondernemer van belang zijn. “ik vond het 

wel interessant, meestal geeft iets nieuws 

een verbetering”, aldus de varkenshouder.

voor ForFarmers Hendrix is het bedrijf 

van Dibbelink ideaal voor voerproeven; 

de ondernemer is secuur en serieus met 

zijn vak bezig. Zo gaan alle biggen uit de 

eigen vermeerdering over een weeg

plateau zodat hij elk hok met varkens 

correct in de curve zet. met een CDi

installatie kan Dibbelink vier voeders in 

elke gewenste verhouding verstrekken.

Goed in het haar

De proefperiode is volgens Dibbelink 

voortvarend gestart. Wel zijn gaandeweg 

een paar dingen aangepast. Zo is beslo

ten wat langer startvoer te verstrekken 

om de potentie van de spierontwikkeling  

volledig te benutten. Dibbelink is 

tevreden over het resultaat; de varkens 

hebben in het laatste kwartaal een vlees

percentage van 59,2%, een eWconversie 

van 2,68 en daggroei van 853 gram.  

Dat betekent op alle fronten vooruitgang. 

ook in de stal ziet de varkenshouder 

goede resultaten. “Het start en tussen

voer is wat luxer en dat geeft een goede 

jeugdgroei. De varkens zitten goed in het 

haar, ze hebben een mooie glans.” ook 

voeropname, mestkwaliteit en unifor

miteit beoordeelt hij als goed. De proef 

is inmiddels beëindigd en met specia

list andré Westervelt zijn de afgelopen 

maanden geëvalueerd. net als in de proef 

gaat Dibbelink verder met voeders uit de 

Delta optima Beerlijn. “op dit bedrijf 

is daarmee het hoogste rendement te 

behalen”, stelt de varkensspecialist.

als een van de eersten mocht robert 

dibbelink  de nieuwe vleesvarkensvoe-

ders van ForFarmers Hendrix inzetten. 

Het voerbedrijf deed praktijkkennis 

op; de varkenshouder kreeg gezonde 

varkens  en goede resultaten.

“De varkens 
hebben een 
mooie glans”

Robert Dibbelink kan met zijn CDiinstallatie vier voeders in elke gewenste verhouding verstrekken.
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‘iets nieuws geeft vaak een verbetering’

Overschakelen

na de vleesvarkens gaan ook de zeugen 

en biggen over op het nieuwe voer. voor 

de biggen worden dat twee voeders uit de 

alpha optimalijn. “Daarmee kunnen we 

de jeugdgroei optimaal benutten”, aldus 

andré. op dit bedrijf zijn diverse maat

regelen genomen om de gezondheid van 

de biggen te verhogen, zoals entingen 

en klimaataanpassingen. De onder

nemer werkt zeer hygiënisch met een 

strikte scheiding tussen diercategorieën. 

Dibbelink : “We kunnen wat luxer voeren 

zonder dat het ten koste gaat van de 

gezondheid.” een belangrijk aspect is het 

moment van overschakelen van speen 

naar biggenvoer; dat moet gebeuren rond 

450 gram opname per dag. Dat betekent 

praktisch bij één kruiwagen voer per 

afdeling. “Dit lijkt voor nu de beste voer

strategie. maar we houden natuurlijk de 

vinger aan de pols.”

MEER foTo’s?
www.foRfaRMERshENdRix.Nl/
foToREpoRTaGE_diBBEliNk

Bedrijfsprofiel

Robert Dibbelink heeft samen met 

zijn vader en oom in het gelderse 

Beltrum een bedrijf met 350 zeugen, 

2.400 vleesvarkens, 125 melkkoeien 

en 58 hectare grond in gebruik. De 

zeugen (topigs 20) worden geïnsemi

neerd met de tempobeer. De zeugen 

produceren  28,9 grootgebrachte 

biggen  per zeug per jaar.

Reportage

‘veel nuttige informatie’
Gezonde varkens met een goede 

voeropname en groei. dat zag varkens-

houder en specialist Hans arts die op het 

eigen bedrijf weegproeven deed met het 

nieuwe voer. 

De varkens in de proef kregen twee 

startvoeders (eerst hoog en daarna 

laag koper) en één afmestvoer. “Het 

heeft veel nuttige informatie opgele

verd”, vertelt arts. gedurende de ronde 

zijn enkele aanpassingen gedaan in de 

startfase, tot het goed liep. Dat hoort 

erbij, vindt hij. “Daar is het een proef 

voor.” arts vindt het belangrijk dat hij 

een bijdrage kan leveren aan het nieu

we voer van ForFarmers  Hendrix. “Het 

geeft inzicht in de beste samenstelling 

en de praktische toepassing.” Hij heeft 

goede verwachtingen van de technische 

resultaten. “maar waarschijnlijk komt 

er aan het einde nog een afmestvoer 

bij om het vleespercentage verder te 

optimaliseren.”

Dat de ondernemer graag zijn steen

tje bijdraagt aan verbeteringen in de 

varkensvoeding blijkt ook uit het feit dat 

Wageningen Universiteit recentelijk op 

zijn bedrijf verteringsproeven heeft ge

daan. “Het levert mij nu niets op, maar 

meer kennis over vertering komt op 

termijn de hele sector ten goede.”

Bedrijfsprofiel

Hans arts heeft in het Brabantse 

sambeek in maatschap met zijn ouders 

een vleesvarkensbedrijf met circa 1.100 

vleesvarkens en 16 hectare akker

bouw. Hij werkt fulltime bij ForFarmers 

Hendrix  als specialist vleesvarkens.

feiten & Cijfers 
weegproeven hans arts

•  Proefperiode liep van begin 

november  2012 tot april 2013.

•  Twee startvoeders (Delta Optima 

Beer 1 en 2) en één afmestvoer 

(Delta optima Beer 4) zijn getest.

•  Ruim 900 vleesvarkens kregen 

proefvoer.

•  Dit waren beren en gelten van de 

kruising topigs 20 x tempo.

•  Goede opname van de voeders, stu

ring met grondstoffen en mineralen.

• 160 varkens gewogen in 4 afdelingen.

•  De gemiddelde groei is 855 gram  

per dag.

•  Beren groeien circa 35 gram harder 

dan gelten. 

•  Gelten groeien in beginfase harder; 

beren halen dit aan het einde in.

Hans arts weegt zijn varkens voor de proeven met 

het nieuwe voerassortiment.
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Zeugen

Hoog uierrendement 
met nieuw assortiment
Wolken van biggen speent u met 

diva fx-line zeugenvoeders. Voor een 

optimaal uierrendement stuurt het 

assortiment op drie speerpunten: 

uniform geboortegewicht, kwaliteit van 

de geboren big en verdubbeling van 

geboortegewicht op 7 dagen. 

als je bedenkt dat elke extra levend 

geboren big leidt tot een gewichts

vermindering van 35 gram per geboren 

big, verbaast het niet dat de behoefte van 

een zeug in rap tempo verandert.  

Het aantal biggen per zeug per jaar 

neemt immers vlot toe. Het Diva zeugen

voerassortiment is daarom opgebouwd 

uit vier reeksen  optima, maxima, Prima 

en vital  – met elk eigen kenmerken. 

Uiteraard zijn er voeders voor de opfok, 

dekfase, dracht en lactatie. 

Voeropname en conditiebehoud
een goede conditie is de basis voor een 

goede embryokwaliteit. De voeropname 

is daarbij cruciaal. Hoogwaardige grond

stoffen zorgen voor super smakelijke 

voeders die de zeug vlot opneemt. met de 

juiste voercurve blijft de voeropname op 

peil en blijven de zeugen fit.

Fitte zeug met méér melk

Biggen kunnen alleen groeien als ze vol

doende voeding krijgen. De beste voeding 

voor een big is melk van de moederzeug. 

grondstoffen die gemakkelijk verteren 

en de darmprotector houden uw zeug 

gezond. Daarnaast ondersteunen speciaal 

geselecteerde zuren en mineralen de 

darmgezondheid. Resultaat: fitte zeugen 

met een goede melkgift en hoog uierren

dement.

Stuur op bigvitaliteit en uniformiteit

Kies het voer dat bij uw zeug past. voor 

hoogproductieve zeugen of zeugen 

in slechte conditie is er voer met een 

aangepaste  aminozurenenergiever

houding. Door de voeders op negen 

aminozuren  te optimaliseren, zijn ze 

extreem uitgebalanceerd.

Scherpe prijs

U kiest: scherpste prijs of optimale pres

tatie. Door de efficiënte voerbenutting is 

de pakketprijs per gespeende big laag. 

Uw zeugenspecialist adviseert u graag bij 

uw keuze.

Verdubbeling 
geboortegewicht 

Het nieuwe assortiment is uitvoerig 

getest op 20 bedrijven met in totaal 

meer dan 10.000 zeugen. Daaruit 

blijkt duidelijk dat Diva nummer 1 is in 

uierrendement: het geboortegewicht 

van de biggen is op 7 dagen leeftijd 

nagenoeg verdubbeld. 

Verhees beheerst de 
kneepjes van het vak

agroscoopbokaal winnaar Frans 

verhees uit someren draaide mee 

in de proef met de nieuwe Diva 

fxline zeugenvoeders. Hij weet als 

geen ander hoe hij zo veel mogelijk 

biggen bij de eigen zeug kan groot

brengen. in 2012 stond de teller op 

13,1. Hoe hij dat doet? Bekijk de 

video  op www.forfarmers hendrix.nl/

agroscoopbokaal  

Tips
Voor maximaal uierrendement

•  Laat de zeug in goede conditie de 

kraamstal verlaten. Dit bevordert 

de kwaliteit van de biggen in de 

volgende worp.

•  Flush de zeugen in de dekstal.  

Zo ontwikkelen de eicellen zich 

beter. 

•  Geef voldoende voedingsstoffen in 

de vroege dracht. tot dag 35 ont

wikkelt zich het complete embryo.

•  Voer voldoende aan het eind van 

de dracht als u grote tomen biggen 

verwacht. in deze fase groeien de 

biggen het hardst.

• Voer op uierdruk net voor werpen.

• Doe de bigvitaliteitscheck.

•  Raadpleeg uw zeugenspecialist van 

ForFarmers Hendrix.
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nieuws & tips

BIG Challenge haalt 
1,4 miljoen op voor KWF

Varkensles

olifanten zien ze met enige regelmaat. en ook 

voor jonge leeuwtjes loopt het straks storm in 

Dierenpark emmen. maar ondertussen weten 

schoolkinderen in ZuidoostDrenthe nauwelijks 

hoe een varken eruitziet. Dat is het idee achter 

de actie van de familie grobbink in Barger

Compascuum om, in samenwerking met diverse 

instanties, scholieren uit te nodigen voor wat 

aanschouwelijk onderwijs. inmiddels hebben 

al diverse basisschoolklassen ontdekt dat een 

varken meer is dan een karbonaadje op het bord.

ff bestellen app
De FF bestellen aPP is een 

handige applicatie op uw telefoon 

om voer te bestellen waar en 

wanneer u maar wilt. Bovendien 

kunt u via de aPP ook het laatste 

nieuws van ForFarmers Hendrix 

lezen. De aPP is te downloaden 

voor android en apple.

Brok’nproat

supertrots is ForFarmers Hendrix op het 

fietsteam dat op 6 juni jl. samen met de 29 

overige Big Challengeteams (en ruim 8000 

andere fietsers) de uitdaging aanging zo 

vaak mogelijk de Alpe d’Huez op te fietsen. 

met elkaar hebben de acht collega’s 38 

keer de top van de berg bereikt en zo ruim 

60.000 euro aan sponsorgeld verdiend.

Veehouderij tegen kanker 

agrarisch ondernemers, dierenartsen, 

voeradviseurs, accountants, finan

cieel adviseurs en onderzoekers uit 

nederland , Duitsland, België en Frank

rijk; het was een gemêleerd gezelschap 

dat onder de vlag van Big Challenge op  

6 juni namens de nederlandse veehou

derij op de fiets stapte om zo veel moge

lijk geld in te zamelen voor alpe d’HuZes. 

Hun gezamenlijke doel: een einde maken 

aan de ellende en de onmacht die de 

ziekte kanker in onze maatschappij 

veroorzaakt. Big Challenge als geheel 

haalde het overweldigende bedrag van 

bijna 1,4 miljoen euro op voor 

alpe d’HuZes/KWF. 

hittestress?
Registreer in de zomer de minimum en maxi

mumstaltemperatuur. Dit geeft veel inzicht in 

de hitte en koudestress die uw varkens mo

gelijk ondervinden. vooral bij grote verschillen 

in de buitentemperatuur is het een belangrijk 

hulpmiddel om uw stalklimaat goed te sturen. 

vraag uw accountmanager of specialist om 

meer informatie.
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DIVA, nummer 1 in uierrendement!

Boeren met ambitie

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmershendrix.nl
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