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In de eerste week na spenen moeten biggen elke dag een goede en stabiele voeropname hebben. 
“Krijg je dat voor elkaar, dan hebben de biggen een voorsprong die ze niet meer uit handen 
geven”, zegt Jan Fledderus, nutritionist bij ForFarmers. “Daarom moet je al vroeg in het kraam-
hok starten met melk en brij met plantaardige grondstoffen. Dat verhoogt de voeropname en de 
enzymproductie van maag en darmen.”

Automatisch melk en brij voeren stimuleert voeropname en enzymproductie big

Voorsprong in opfok

TEKST JOHN LAMERS BEELD VARKENS.NL

De eerste week na spenen is en blijft een 
cruciale fase in het leven van een varken. 
Vroeger was het vaak een probleem om 
de biggen de eerste dag aan het vreten te 
krijgen. Dat lukt inmiddels steeds beter 
doordat de genetische aanleg voor vreet-
capaciteit flink is verbeterd. Daarnaast 
speelt het aanbieden van voer via extra 
voerbakjes een positieve rol.
Wel zit er vaak een dip in de voeropname 

is hygiëne erg belangrijk. Bij het voeren 
van melk is dat niet eenvoudig. “Voer je 
handmatig, dan moet je een keer of vier per 
dag oude melk weghalen en vervangen door 
verse melk. Dat is in de praktijk onhaal-
baar”, zegt Fledderus. “Met een cupsysteem 
kun je het automatiseren, maar kun je niet 
genoeg plantaardige voedingstoffen met 
de gewenste structuur voeren. Met een 
automatisch brijvoersysteem als de Nutrix+ 
kan dat wel en is de hygiëne goed voor 
elkaar. Zeker als je iedere ochtend tijdens de 
controleronde de bakjes even schoon spuit 
en dan pas het systeem handmatig start.”

Sturen voergift
Voordeel van het automatische systeem 
Nutrix+ is dat het werkt met een sensor 
in de trogjes waardoor de voergift goed is 
te sturen. Bij melkverstrekking zijn enkele 
rustperiodes in te bouwen. Dat zorgt ervoor 
dat de bakjes geregeld leeg komen en dat 
voorkomt bederf van melk. Tegelijk blijven 
de biggen goed bij de zeug drinken. Dat 
blijft hun belangrijkste voedingsbron. WWW.FORFARMERS.NL

‘ DE OPNAME VAN GENOEG VOER MET 
PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN VÓÓR 
HET SPENEN IS SUPERBELANGRIJK. 
DAARMEE KRIJGEN DE BIGGEN NA 
SPENEN EEN VOORSPRONG DIE ZE 
NIET MEER UIT HANDEN GEVEN’
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op de derde of vierde dag na spenen. Op de 
vijfde, zesde dag willen de biggen die dip 
weer inhalen en dan overeten ze zich. “Dat 
is nadelig omdat het verteringssysteem van 
de biggen nog niet is uitontwikkeld”, zegt 
Fledderus. “De zuurgraad in de maag is 
nog niet laag genoeg en daardoor werkt het 
eiwitsplitsende enzym pepsine niet opti-
maal. Mede door het schrokkerig eten komt 
er dan onverteerd eiwit in de darmen. Dat is 

een voedingsbodem voor bijvoorbeeld coli-
bacteriën, die speendiarree veroorzaken.”
Om dit probleem aan te pakken, wordt 
er vaak hoog verteerbaar, minder gecon-
centreerd voer verstrekt na spenen. Maar 
daarmee is het probleem niet helemaal van 
tafel. Fledderus: “Het is superbelangrijk dat 
de biggen vóór het spenen veel voer met 
plantaardige grondstoffen krijgen.”
Om dat te bereiken moeten de biggen zo 

snel mogelijk leren dat er iets anders is 
naast de melk van de zeug. Dat kan volgens 
de nutritionist het beste door melk bij te 
voeren. “Dat lijkt het meest op wat ze al 
kennen. De melk mag de biest overigens 
niet verdringen. Daarom mag je pas op de 
tweede dag beginnen met melk bijvoeren.”

Plantaardige grondstoffen
Zodra de biggen goed melk hebben leren 
drinken, moeten ze vanaf dag tien over naar 
een brijvoer met plantaardige grondstoffen.
Maag en darmen moeten plantaardige 
koolhydraten en eiwitten leren verteren. Het 
verteringssysteem begint dan met de aan-
maak van de juiste enzymen, zoals amylase 
voor de vertering van zetmeel. ForFarmers 
heeft daarvoor een voer ontwikkeld met on-
der andere speciaal bewerkte gerst en haver.
De keuze valt op brij, omdat biggen dit 
sneller opnemen dan droogvoer. Het helpt 
om melk en brij een paar dagen te mengen. 

Hygiëne belangrijk
Om alles vlekkeloos te laten verlopen, 

Controle op de opname van melk en brij 
blijft nodig, ook al werkt het systeem au-
tomatisch. Er kan bijvoorbeeld mest in een 
bakje komen of een sensor vervuild raken. 
Dan krijgen de biggen niet genoeg melk 
of brij.
Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met 
de mini-brijvoerinstallatie bij klanten van 
ForFarmers in Duitsland, België en Neder-
land. Uit resultaten gemeten bij meer dan 
100.000 biggen blijkt dat een voeropname 
voor spenen van gemiddeld 652 gram per 
big haalbaar is. Belangrijkste daarbij is dat 
alle biggen leren eten en het verterings-
systeem goed is voorbereid op plantaardig 
voer. Fledderus: “De biggen vreten na 
spenen prima door en de speendip kun je 
voorkomen. Van de voorsprong die ze dan 
in de eerste week opbouwen, hebben ze de 
hele opfok en als vleesvarken profijt.”

Big vreet dubbel zoveel
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* Bij handmatige verstrekking zijn 
er in de praktijk grote verschillen


