VARKENS

Tips voor de
vleesvarkenshouderij
Op vele bedrijven wordt de technische boekhouding van de zeugenhouderij
op de voet opgevolgd. Bij biggen en vleesvarkens gebeurt dit helaas vaak
minder strikt. Ongeveer 75% van het inkomen op een gesloten varkensbedrijf
komt echter uit de vleesvarkens. Volgende tips kunnen je helpen om de
technische resultaten op je bedrijf te optimaliseren.
TO O N E L S E N
C O M M E R C I E E L V E R A N T W O O R D E L I J K E VA R K E N S

1. Meten is weten
Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn over
je vleesvarkens, is het moeilijk om de minpunten
van je bedrijf te achterhalen. Er zijn verschillende
mogelijkheden om dit te doen. Denk maar aan onze
Saldomanager of de boekhouding in Ceres.
In onderstaande tabel vind je de impact van de
verschillende technische parameters terug. Kleine
verschillen kunnen veel geld opbrengen.
Parameter

Extra opbrengst per
vleesvarken (vanaf 20kg)

100 gram dalen in VC

€ 2,5

50 gram groei/dag extra

€ 1,0

1 % sterfte

€ 0,5

Slachtkwaliteit : 1% vlees

€ 0,8

MBI 0,1 verbeteren

€ 0,9

Als voorbeeld nemen we een bedrijf van 300 zeugen en afmesten,
een productiegetal van 30 biggen per zeug per jaar en 3% uitval vanaf
spenen. De voederconversie met 0,05 punten verbeteren betekent hier
een opbrengst van bijna 11.000 euro per jaar!

2. De technische resultaten zijn vooral afhankelijk van
6 belangrijke factoren
a. Diergezondheid
Controleer dagelijks het welzijn van de varkens en
reageer accuraat. Let er vooral op dat de dieren dagelijks
goed gevuld staan. Jaag de dieren recht en scheid
achterblijvers indien nodig van de andere varkens.
Ontwormen van vleesvarkens gebeurt vaak nog te
weinig consequent. Ontworm om de 5 weken. De
gevolgen van een slecht beleid zijn op het eerste zicht
niet direct zichtbaar, maar kunnen snel grote proporties
aannemen. De kostprijs per varken om te ontwormen (3

keer) bedraagt 0,6 €. Wanneer er 10 % afgekeurde levers
vastgesteld zijn, kost je dat 0,77 € per varken. Wanneer
er 40 % afgekeurde levers zijn vastgesteld, kost je dat al
snel 4,4 € per varken.
In ons voorbeeldbedrijf van 300 zeugen betekent 10% afgekeurde
levers gemiddeld een verlies van 6.700 € per jaar.

b. Voeder
Het juiste voeder voor het juiste varken. In het AVEVE
Crescendo vleesvarkensgamma hebben wij voor elk
dier het geschikte product. Koppel regelmatig terug
met je commercieel verantwoordelijke.
c. Water
Controleer dagelijks of de varkens voldoende en
kwalitatief water krijgen. Gebruik de juiste drinknippels
op de juiste hoogte in functie van het gewicht van de
varkens.
Het debiet van de drinknippels moet tussen de 0,8 en
1 l/min. liggen. Varkens tussen de 20 en 50 kg hebben
een behoefte aan 2,5 tot 5 liter water per dag. Varkens
tussen de 50 en 110 kg hebben een behoefte van 5
tot 10 liter per dag. Een gulden regel is dat de water/
voerverhouding minimaal 2 moet zijn. Indien dit niet
gehaald wordt, zal de voeropname aanzienlijk lager
liggen.
Controleer minimaal jaarlijks het drinkwater. Laat dit
zowel bacteriologisch als chemisch analyseren. Neem
je stalen altijd op het einde van de leiding!
d. Een goede start
Start met een zo gezond mogelijke big. Laat deze big bij
opzet in de voormest- of vleesvarkensstal aankomen in
een droge stal die gereinigd, ontsmet en verwarmd is.
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e. Genetica
Beoordeel je eigen bedrijf en niet dat van je buurman. Elk
bedrijf zit immers met andere genetica. Laat je daarom
begeleiden door je commercieel verantwoordelijke
voor het hanteren van de juiste voederschema’s. Wees
kritisch voor jezelf en probeer de positieve en negatieve
eigenschappen van de genetica op je bedrijf tegen
elkaar af te wegen.
f. Management
•
Geef vleesvarkens voldoende ruimte om te groeien.
Hoe groter de groep, hoe lager de voederopname.
Wettelijk gezien moeten vleesvarkens minimaal
over 0,65 m³/100 kg beschikken. Voor een optimaal
technisch resultaat (per stalplaats per jaar) reken je
best op volgende ideale bezetting:
Gemiddeld
diergewicht

Vereiste oppervlakte/dier (m2)

AVEVE advies

10-20 kg

0,15

0,30

20-30 kg

0,20

0,30

30-50 kg

0,40

0,65

50-85 kg

0,55

0,65

85-110 kg

0,65

0,75

>110kg

1,00

1,00

Normen per vreetplaats
Zeker kort na het spenen zijn de beschikbare eet- en
drinkplaatsen van groot belang. De eerste 14 dagen na
het spenen voorzie je best per 10 biggen een extra ronde
bak. Verder kan je best de aantallen in onderstaande
tabel aanhouden:

Aantal varkens

Aantal cm

Biggen

6 tot 7

25cm

Vleesvarkens

6 tot 7

40 cm

1-vaks brijbak

maximaal 12

Droogvoerbak

Vaak worden varkens bij opzet dikker gezet en later
uitgesplitst in twee groepen. Let hierbij op dat je
voldoende drinknippels voorziet. Liefst 1 drinknippel
per 10 varkens.
In de praktijk zien we vaak dat de wettelijke minimale
normen niet voldoende zijn voor de hoogst mogelijke
rendabiliteit.

•

•
•

Stalklimaat
Analyseer ieder seizoen je stalklimaat. De eerste
koude nachten zijn een feit en de eerste Appgevallen (eenzijdige longontsteking) duiken op.
Controleer de temperatuur. Streef naar een
opzettemperatuur van 24°C. Pas de bandbreedte
eventueel aan in de winter. Bij aanhoudende
problemen raadpleeg je best een klimaatspecialist
of je commercieel verantwoordelijke.
Streef naar all-in all-out stallen.
Voorkom voervermorsing en gebruik de juiste
voedervorm voor de juiste voederbak (meelcrunch-korrel).

