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Laatuw voeronderzoeken
Bentu benieuwdnaarde kwaliteitvan uw voer?Laathet dan onderzoeken
op
maalfijnheid.
grondstofsamenstelling
en voederwaarde.
Normaalgesproken
kostdit onderzoek335europer voeÍmonster.
Dooreensamenwerking
tussen
Kewiservices,het laboratoriumen pig Business
betaaltu nu alsvarkenshoude
slechts150 europeÍ monster.
Ergeldteenmaximaal
aantalvan l0 te
onderzoeken
voermonsters.
Eentu geinteíesseerd,
meldu dan via www.pigbusiness.nl

Eenvermeerderingsbedrijf
met500 zeugen eenbepaalde
periode
vooreenvasteprijs
is al gauweenkwartmiljoeneuroperjaar
en samenstelling.
Naverloop
vantijdkrijg
kwijtaanvoer.Devoerkosten
vaneenafgele- ik eentelefoontje
methetverhaal
datde
verdvleesvarken
zijnongeveer
50 euro.Het
spierdikte
gaaten de spekdikte
onderuit
zijngigantische
bedragen
voorde varkens- omhoogschiet.Wr1
hebben
vervolgens
het
je dater veel voeronderzocht
houder.
Logischerwijs
verwacht
op grondstofsamenstelling
aandacht
naaruitgaat
en datde varkenshou- en danblijktdater goedkopere
alternatieve
derhetvoermanagement
altijdnetjesin orde grondstoffen
zijngebruikt"
heeft.DepraktijkbhJkt
weerbarstiger
en laat
ziendater nogveelwinstte behalen
valt.
Voergebruiksaanwijzi
ng
Hetgeeftaandathetvooreenvarkenshougrondstoffen
Alternatieve
derbijnaondoenlijk
is om inzicht
te krijgen
in
Vaakwordthijer pasbijgeroepen
alsde
de kwaliteit
vanhetvoer.Vraageenvarkensresultaten
al langere
tijdonderdrukstaan.
houderof zijnvoerkwalitatief
goedis, en ze
ErwinvanderWielen
houdtzichsinds
zullen
allemaal
instemmend
knikken.
0f ze
jaarmetzijnbedrijfKewiServices datdanookmetgetallen
anderhalf
kunnen
aantonen,
bezigmetonafhankelijk
adviesvoorvoeren
zalvoorveelvarkenshouders
onmogelijk
zijn.
je eenpaarhonderdduizend
water.,,Als
euro Voerfabrikanten
zijnterughoudend
in hetverperJaaraanvoerinkoopt,
vindik datje éénà strekken
vaninformatie
en hetis lastigvoor
tweekeerperjaarwatingangscontroles
zou henom onafhankelijk
advies
te geven.
moetenlatenuitvoeren
dooreenonafhanke- HetbewoogChrisOpschoor
erroeom een
lijkpartij.Voorveleanderproducten
dieeen
uitgebreid
onderzoek
te houden
naarde
varkenshouder
aankoopt,
is er vaakeencon- aminozuurbehoefte
bijvleesvarkens.
Devoetrole.Neembijvoorbeeld
de vleesvarkens- dingsdeskundige
vanTopigs
en Nederlands
houderdiebiggenkooptendiebijhetlossen bedrijfsadviseur
vanhetjaarlanceerde
ruim
de kwaliteit
vande biggencontroleert,"
eenJaargeleden
de Topigs
voermanuals
Hijhaaltenkelerecentepraktijkvoorbeelden en baardeopzien.
Eenvoergebruiksaanaanom zijnverhaal
te ondersteunen.
wijzingvoorvleesvarkens
,,Bij
afgestemd
op
de biggenkampteeenvarkenshouder
met
potentieel
hetgenetisch
pereindbeerlijn.
gezondheidsproblemen.
aanhoudende
0p
Waaromhetzoveelstofdoetopwaaien,
ligt
hetbedrijfwerktenze meteencomputerge- volgens
hemaaneenaantal
factoren.
..Door
(CDl)waarde
stuurdedroogvoerinstallatie
de onafhankelijkheid
en originaliteit
vanhet
lossegrondstoffen
met uitgebalanceerde onderzoek,
maarookde praktijkgerichte
mengschema's
werden
ingemengd.
Tijdens insteek.
Hetvulteenkennisgat
in de markt.
heteerstebezoekconstateerde
ik al datde
lk hebde varkenshouder
enveevoersector
dosering
vande lossegrondstoffen
afweek
objectieve
informatie
meegegeven
waarmee
vande ingevoerde
waarde.
Decomputer
kan ze gezamenlijk
aande slagkunnen."
de ingevoerde
gewoon
waardes
technisch
Dater behoefte
is aangespecialiseerde
kennietgedoseerd
knlgen,terwijlde voeradvinisovervoeding,
ondervond
ookCarola
van
seurde schuldkrijgtomdathijslechtvoer
der Peet-Schwering.Ze
is onderzoekster
bij
geleverd."
zouhebben
Wageningen
URLivestock
Research
en één
Maarhetprobleem
ligtnietaltijdin de stal,
vande auteurs
vanhetrapport'Op
wegnaar
geeftVanderWielenaan.,,Tegenwoordig 1.000gramgroei'.Voorde samenstelling
wordtsteedsmeervoeringekocht
voor
vanhetrapportbaseerde
hetonderzoeks-

teamzichop zestechnisch
top draaiend
vleesvarkensbedrijven.,,Als
verbeterpun
bij hetvoedingsaspect
kwamde kennisva
de vleesvarkenshouder
overde gewenste
voedtng
vande dierennaarvoren,',
vertel
Vander Peet-Schwering.

Slechtemaalfijnheid

jaargeledenis metVoede
Bijnaanderhalf
waarde,nl
eeneersteinitiatief
gelanceer
om veehouders
meerinzicht
te gevenin de
voersamenstelling.
ZowelChrisOpschoo
alsErwinvanderWielen
zijngecharmee
vanhetinitiatief
en zienhetalseeneerste
belangrijke
stapnaarmeeropenheid.
Toch
is heteeninitiatief
datnogweinignavolgi
krijgt.
VanderWielenpretendeert
dat hijmetKew
Services
hetenigeonafhankelijke
adviesb
reauis op hetgebiedvanveevoeding.
Zijn
territorium
is hetmomentdat hetvoerop
heterf vande boerkomttot en metdathe
varkenhetvoerbinnenkrijgt.
Hetvoeronderzoek
besteedt
hijnagenoeg
helemaal
uitaangespecialiseerde
laboratoriums.
Hetonderzoek
op maalfijnheid
voerthijzelf
thuisuit.Demaalfijnheid
is vaninvloed
op
de benutbaarheid
vangrondstoffen
en het
verteringsproces
voordieren.
Zekerbijjong
gespeende
biggenkunnen
te grofgemaleI
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grondstoffen
eennegatiefinvloedop de
hebben.
resultaten
maaktehij
eindjanuari
Ineenpersbericht
bekenddat sommigemengvoerbedrijven
nietop ordehebben.
de basisverwerking
Hijlichtzijnverhaaltoe meteenrekensom.
,,Eenbedrijfmet400 zeugendat perjaar30
biggenperzeugaflevert,heeftop jaarbasis
van300.000
bijde biggeneenvoerverbruik
te grofis gemalen
kg.Steldat10 procent
de helftvanhetvoernietdoor
waardoor
de big kanwordenbenutrDanpraatje over
wordtuitge15.000kg voerdatonverteerd
Meteen
en in de mestputverdwijnt.
scheiden
van30 centperkg gooije4.500
voerprijs
euroinde put.Danpraatik nognietover
medicijngebruik
en
verhoogd
extraligdagen,
voer."
vanslechtgemalen
mestafuoer

oriënteren
Breed

:

Hiiwil welbenadrukken
dat de meestevee-
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vanErwin
Uitonderzoek
vanderWielen
blijktbij
meerdande
biggenvoer
helftte groÍgemalen.

toepasbaarheid
vanhetassortiment.
voerbedrijven
eengoedproductafleveren.
,,Wat
ik daarmee
wilzeggen.
Laattweecollega'
spant
,,90procentvande voerbedrijven
binnen
eenfirmameteenvarkenshoude
zichtot hetuiterstein vooreenoptimaal
allebei
heel
bedrijfsresultaat.
Verbeterpunten
aangedra- omtafelgaanen ze kunnen
gendoormijwordenin goedoverleg
metde
tegenstrijdig
adviesgeven."Opschoor
die
veevoerleverancier
en eventueel
dierenarts zelïin hetverleden
alsvoeradviseur
bij een
heeftgewerkt,zegt
Maardieandere
tienprocent mengvoederfabrikant
doorgesproken.
moetenooletten
is eenanderverhaal.
Daarvaltooknietmee vooraldatvoeradviseurs
dat ze zichniette breedoriënteren.
,.De
te oratenen ze zettenmeteende hakkenin
varkenshouder
moetvoorvoerzaken
100
hetzand."
procentbij de voeradviseur
terechtkunnen
VanderWielen
weigertom namenvandeze
gespecia
te noemen.
Voedingsdeskundige en anderezakenbij de daarvoor
bedrijven
in voerkwaliliseerde
adviseurs
neerleggen.
Eerstis het
schatde spreiding
Opschoor
alleen
hetthemadiergezondheid,
danmoet
teitdoorhetlandnietheelgrootin.Welde

gehecht
besteed
aande keuze
en aandacht
vande bijproducten
en lossegrondstoffen
De
werden
opgenomen.
diein hetrantsoen
jaarrondgoedverkrijgproducten
moesten
en stabielvan
baarzijn,vangoedekwaliteit
Erwerden
samenstelling
envoederwaarde.
granenzoalstarwe,gersten
veelzuivere
Betaald
advies
gebruikt
enweiniggraanbijuitde marktdatvoerfabrikanten tarwezetmeel
Geluiden
gebruikt
in de rantsoenen
enveel
naarbetaald producten
bijwijzevanproefoverstappen
je
juichen
goedverteerbare
zoalsonder
eiwitbronnen
vanhartetoe.,,Als
beiden
advies
geldgaatvragendanwordthet
anderesojaschroot."
alsadviseur
gesprek",
beredeneerd
eenzuiveren zakelijk
Hogevoerprijzen
voorlichter
diesamenmet
Opschoor.
,,Een
vande
en
Ruimeenjaarnade introductie
formuleert
doelstellingen
de ondernemer
merktTopigs-adviseur
Chris0pwaarje elkaarlaterookop kuntaanspreken. voermanuals
omgaatmet
schoordatde marktwisselend
minder
vrijblijvend
en op
Hetwordtallemaal
zekernietop de
zijninformatie.
zaakgericht."
de werkelijke
,,lkwilmijzelf
kloppen
en zeggendathetalleen
schouder
heefteenanderemening.
VanderWielen
zal
doormijkomt,maarik hebwelassortimenadviesstructuur
,,00kbij eenafgesplitste
zienveranderen.
voorzijneigenparochie tenvanmengvoerbedrijven
de voervoorlichter
praten.
lk zievoortaan
meerdere
voeders
diezijn
datconVoeris eennatuurproduct
op de groeifasen
of rasvanhet
en
afgestemd
kanveranderen
stantvansamenstelling
Bijmijnwetenmoethetvarken
vleesvarken.
kanraken.lk denkdathetjuist
verontreinigt
eerstgezondzijn,danmoetenhuisvesting
is dater meteenfrisseblik
heelbelangrijk
kloppen
en alsderdemoet
lk merkvooral en management
wordtgekeken.
naarvoeding
goedzijn.Waarom
zegik dat
hiermeerbelangstelling de voeding
datgrotebedrijven
in dezevolgorde.Zodra
eenvarkenniet
voorhebben."
gezondis of hetnietgoedwordtgehuisvest
hetnietheleis Opschoor
Metdatlaatste
presteren.
Dankun
tijddatook kanhetdiernietoptimaal
maaleens.,,lkziejuistde laatste
je nogzo'ngoedevoeding
hebben,
maardat
zichmeergaan
heelveelgezinsbedrijven
niet."
de restvande gebreken
Ze zijnbezigmetde
compenseert
verdiepen
invoeding.
van
voorde Duitsemanier
wegenen analyseren Hijwaarschuwt
voerkant,
hetvarkens
bijde boer
werkenwaarhetvoerafleveren
Hetzijn
vanuitgebreide
slachtanalyses.
goede
voorlichtot de enigetaakbehoord.
dieeropzijngebrand
ondernemers
,,Qua
per
we naarmeerspecialisme
tingmoeten
resultaten
te halen."
technische
Een
diergroep
binnen
de varkenshouderij.
in zijnklanten
adviseur
diezichverdiept
vanhetvarken
Behoefte
vleesvarweetwat er in de stalafspeelten dit regeltop draaiende
Dezestechnisch
van
wegnaar
matiggoedafstemtmetde nutritionist
kensbedrijven
uithetrapport'Op
. Zo krijgjemeerspecifieke
hetvoerbedrijf
de visievan
1.000gramgroei'bevestigen
perdiercategorie
op klantniOpschoor.
Carolavander Peet-Schwering voedingsturing
probeerden
is heelnogveelte
om
veau.Metprecisievoeding
legtuit.,,Deondernemers
op
winnen.
Zekeralswe nogzo'njaarmethoge
af te stemmen
hetvoerzoveelmogelijk
r
krijgen."
Vijfvande zes
voerprijzen
vanhetvarken.
de behoefte
driekeerperdagaan
voerden
bedrijven
Reageren?
ze allemaal
tegelijk
eenlangetrogwaaraan
r.vanboekel@pigbusiness.nl
konden
vreten.Erwerdzeerveelwaarde

wordeningevuld
de mineralenboekhouding
ookbijzijn
horenbouwtekeningen
en nadien
hoe
Hoebrederje je oriënteert,
takenpakket.
verderje komtaf te staanvanwatje eigenlijk
blijfbijje leest,"
doet.Schoenmaker

