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'Varkenshouders weten
soms niet wat ze voeren'
Er valt veel te verbeteren als
het gaat om het voer van
varkens. Dat beweert Erwin
van der Wielen van Kewi
Services, een adviesbureau
op het gebied van voer en
drinkwater. Vervuil ing l igt op
de loer, waarschuwt hi i .

DOOR SAKE MOESKER

Aminozurenpatroon in voer wordt steeds belangrijker. Foto RB

flt rwin van der Wielen had in
]t , zijn periode als bestuurslid

*J.van de NVV onder meer
het voerdossier in portefeuiJle.
Hij was betrokken bij voeder-
waarde.nl, het project waarin
NVV, LTO en een aantal voerfa-
briekein samenwerken om meer
zicht en greep te krijgen op de
voederwaarde van mengvoeders.

Dit voorjaar richtte hij een ei-
gen adviesbureau voor voer- en
drinkwaterproblemen op onder
de naam Kewi Services.

"Er zijn nog veel verbeterpun-
ten met voer te behalen. Varkens-
houders weten soms niet wat ze
voeren. Ze hebben weinig kennis
van voer", aldus Van der Wielen.
"Vooral bij varkenshouders die
zelf mengen is risico op afwijkin-
gen dan wel verontreinigingen
groter."

Ook besmetting met toxines is
volgens Van der Wielen een gro-
ter wordend probleem. Inmiddels
is het mogelijk het voer binnen 48
uur te screenen op de toxines
DON, ZEA of OTA tegen relatief
lage kosten. Drogestofmetingen
die varkenshouders zelf uitvoe-
ren laten nogal eens afwijkingen
zien met de werkelijke waarde.
De nauwkeurigheid van werken
tijdens het bepalen van de dro-
gestof is cruciaal, is Van der Wie-
Iens ervaring. En een afwijking

Erwin van der Wielen: "Er ii veel
mis met drinkwater," Foto Kewi

van 1 procent in de drogestof kan
al gauw een afwijking tot gevolg
hebben van 4 tot 5 procent in de
eiwitvoorziening van de dieren.

Van der Wielen bezoekt zijn
klanten en neemt monsters van
het voer mee. Hij laat deze onder-
zoeken bij erkende laboratoria.
Een belangrijk punt waar Van
der Wielen op let, is het aminozu-
renpatroon. "Nu je zÍet dat de
slachterijen meer uitbetalen op
spier-spekverhouding worden de
aminozuren belangrij ker. "

Met de drinkwaterkwaliteit is

vaak veel mis. zo is Van der Wie-
Iens ervaring. Er worden veel
fouten gemaakt met vlotterbak-
ken, voorraadtanks en breek-
tanks. Ze zijn vaak lichtdoorla-
tend. en van de bovenkant niet
volledig afgedekt waardoor vuil
makkelijk kan binnendringen.
"Het kunnen zo kweekvijvers
voor bacteriên worden. "

De kwaliteit van water uit een
eigen bron kan gemeten aan de
bron goed zijn. Maar dat wil niet
zeggerr dat de varkens kwalitatief
goed water krijgen. Er is vaak te
veel mis met de waterleidingen
door de stallen, Van der Wielen:"Er is vaak stilstaand water in de
zakbuizen boven de nippels. Een
biggennippel in de kraamafde-
ling staat zomaar een tot twee
weken stil tussen twee verschil-
lende ronden. Door de nippels
even los te draaien en het eerste
water door te laten stromen, is
veel onheil te voorkomen."

Van der Wielen beseft wel dat
dit in de praktijk praktisch on-
haalbaar is en zoekt naar een
werkbare oplossing.


