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Fo r f a i t a i r e n o r m fosforgeh a l t e i n o p f o k z eug te laag
De forfaitaire norm voor het fosforgehalte in
opfokzeugen, zoals gehanteerd door Dienst
Regelingen, is te laag voor de huidige zeugen en
zou verhoogd moeten worden. De huidige norm
is gebaseerd op gedateerd onderzoek.
Door schaalvergroting in de varkenshouderij
komen er in toenemende mate grote bedrijven
die gespecialiseerd zijn in het opfokken van zeugen. Voor deze bedrijven is het van groot belang
dat de mestwetgeving uitgaat van reële waarden
van mineralengehalten voor opfokzeugen. Daarom is op verzoek van het Productschap Vee en
Vlees literatuuronderzoek verricht.
Het gehalte aan fosfor in het dier is geen vaste
waarde maar is afhankelijk van veel factoren
zoals:
•	het soort en type dier (diersoort, ras, leeftijd,
geslacht);
•	het verstrekte rantsoen (hoeveelheid voer,
gehalte aan fosfor in het voer);
•	het voederregime (verdeling van het voer
over de hele productieperiode);
•	de gevolgde methode van monstername van
het dier en analyse;
•	de manier waarop het gehalte is uitgedrukt
(levend of leeg gewicht).
Leeftijd is één van de belangrijkste factoren. Dit
hangt onder andere samen met het vetgehalte in
het dier, omdat een hoger vetpercentage de
gehalten aan stikstof en fosfor in het dier ‘verdunt’. Een andere belangrijke factor is het voorzieningsniveau van fosfor. Bij een suboptimale
voorziening van fosfor is het skelet minder
gemineraliseerd dan bij een voorziening boven
de fosforbehoefte, waarbij opgemerkt kan worden dat de calcium/fosfor-verhouding in het
voer binnen fysiologische grenzen moet liggen.
Daarnaast hebben we te maken met vrij grote
tussen-diervariatie van hoeveelheid fosfor in het
dier, die voor fosfor ook nog eens veel hoger is
dan voor stikstof. Voor stikstof was de variatiecoëfficiënt (standaardafwijking gedeeld door het
gemiddelde maal 100) gemiddeld 7,7 procent,
maar voor fosfor was die gemiddeld 15,9 procent.
Dit houdt dus in dat voor een betrouwbaar
gehalte aan fosfor in een dier meer waarnemingen nodig zijn dan voor het stikstofgehalte.
Fosfor- en stikstofgehalte in mestwet
Momenteel gaat de mestwetgeving ervan uit dat
het stikstof- en fosforgehalte in opfokzeugen
gelijk is aan dat in vleesvarkens. Er zijn echter
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duidelijke aanwijzingen dat opfokzeugen met
name meer fosfor vastleggen dan vleesvarkens.
Tijdens de opfokperiode krijgen opfokzeugen in
vergelijking met vleesvarkens per kg groei meer
voer, dat meestal ook meer mineralen bevat.
Zolang er nog geen sprake is van maximale botmineralisatie zal een hogere fosforopname leiden tot een hogere fosforvastlegging in het skelet. Daarnaast groeien opfokzeugen minder snel,
waardoor er minder vetaanzet is dan bij vleesvarkens. Het is daarom de vraag of voor opfokzeugen dezelfde forfaitaire normen voor het stikstofen fosforgehalte gehanteerd kunnen worden als
voor vleesvarkens.
Resultaten literatuurstudie
In de studie waren 11 proeven voorhanden waarin
het stikstofgehalte in opfokzeugen van ca. 125 kg
was gerapporteerd. Uit deze gegevens zijn geen
aanwijzingen gevonden dat het stikstofgehalte
van opfokzeugen significant verschilt van dat bij
vleesvarkens. Het gemiddelde stikstofgehalte in
opfokzeugen van ca. 125 kg was 24,8 g/kg.
Wat betreft het fosforgehalte in opfokzeugen
waren er slechts twee publicaties beschikbaar,
namelijk van Everts en Dekker uit 1991 en van
Mahan en Newton uit 1995. Deze publicaties
zijn al behoorlijk gedateerd. Het fosforgehalte in
hun opfokzeugen was gemiddeld 5,78 g/kg wat
duidelijk meer is dan de 5,37 g/kg volgens de
huidige mestwet. Het in dat onderzoek toegepaste type zeug, het P-gehalte in het voer en de
gerealiseerde groeisnelheid van de opfokzeugen
kunnen echter niet meer als representatief voor
de huidige praktijk worden beschouwd.
Conclusie
Op basis van een actuele literatuurstudie (met
slechts twee experimenten) zijn duidelijke aanwijzingen verkregen dat het gehalte van fosfor in
opfokzeugen van circa 130 kg hoger is dan van
vleesvarkens. Het stikstofgehalte in opfokzeugen
en vleesvarkens is niet verschillend van elkaar.
Age Jongbloed, Wageningen UR Livestock Research

Eten als een z e u g
Biggetjes eten meer en gevarieerder als
hun moeder in de buurt is. Kennelijk gaan
biggen af op de ervaring van de zeug bij
de acceptatie van nieuw voedsel.
Dat concludeerde promovendus Marije
Oostindjer van de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van Wageningen UR, in Biology
Letters. Ze zocht naar strategieën om de
eetlust van biggen te bevorderen. Na het
spenen eten ze vaak niet direct vast voer,
wat leidt tot gezondheids- en welzijnsproblemen.
Snacks
Oostindjer zette de biggetjes meerdere
snacks voor, zoals chocoladepinda’s en
kaasblokjes (beide gelden als lekkernij
voor varkens). Ze ontdekte dat de biggen
deze snacks vaker uitprobeerden als hun
moeder in de buurt was. Ook biggetjes die
in een stimulusrijke omgeving – met bijvoorbeeld turf en houtkrullen in het hok –
waren opgegroeid, aten meer van de
snacks. Maar de aanwezigheid van hun
moeder had het grootste effect. De biggen
met zeug stonden gemiddeld binnen vijftien seconden bij het voedsel, de biggen
zonder de zeug deden er vaak twee minuten over. Verder at negentig procent van
de biggen met zeug zowel chocoladepinda’s als kaasblokjes, tegen 75 procent van
de jonge dieren zonder moeder. Bovendien aten de biggen met zeug anderhalve
pinda meer.
Langer blijven?
In de huidige veehouderijpraktijk kunnen
de biggen hun moeder vaak niet na-apen,
omdat de zeug een hoge voerbak heeft
waar de biggetjes niet bij kunnen. De biggen worden doorgaans na vier weken bij
de zeug weggehaald.
Helpt een langer verblijf bij de zeug? “Dat
is kostentechnisch niet haalbaar voor de
veehouder”, antwoordt Oostindjer. “Hoe
eerder de biggen worden weggehaald, hoe
meer worpen per jaar van de zeug.” Langer ‘thuiswonen’ is ook niet nodig, want
biggen die nog bij de zeug zijn kunnen al
vast voedsel verteren. “Bij wilde varkens
gaan de biggen na een week met moeder
op pad en eten ze na twee weken al
eikels.” Mogelijk leidt haar onderzoek tot
een stalinrichting waarbij biggen in staat
zijn om te leren van de zeug.

Beer levert meer rendemen t
Vanwege de maatschappelijke discussies over het castreren van biggen, heeft een aantal ketenpartijen
afgesproken te willen stoppen met castreren per 2015. Producenten en ketenpartijen van De Hoeve en
het LEI hebben onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van het afmesten van beren.
Het LEI analyseerde de kengetallen en inventariseerde de ervaringen van 15 varkenshouders (21 locaties) met het houden van beren. Uit de kengetallenanalyse blijkt de voederconversie, het vleespercentage, de spekdikte, het type AA, type B-C en de uitval beter te zijn. Een kleine verslechtering is er van
de kengetallen kg voeropname per dag, groei per dier per dag en spierdikte. Verder constateerden de
LEI-onderzoekers behoorlijke verschillen tussen de bedrijven onderling. Uit de analyses blijkt dat het
stoppen met castreren een positief effect heeft van 4,40 euro per afgeleverd vleesvarken. Het positieve effect van het houden van beren wordt voornamelijk veroorzaakt door afname van de voerkosten.
Wel viel het de onderzoekers op dat de gewichtskortingen bij beren hoger zijn. Dit wordt enerzijds
bepaald doordat het kortingvrije traject bij beren kleiner is en anderzijds doordat de ingehouden
gewichtskortingen bij beren hoger zijn. De varkenshouders houden hier bij hun afleverstrategie nog
te weinig rekening mee.
Uit het onderzoek bleek verder dat het aantal beren met afwijkende geuren, bepaald door een bak- en
braadtest, 2,4 procent bedraagt.
Ervaringen varkenshouders
Bijna alle varkenshouders zijn positief over het houden van beren. Wel wordt gesteld dat het agressieve gedrag van de beren de arbeidsvreugde negatief kan beïnvloeden en dat dit een reden kan zijn
om ermee te stoppen. Met voer kan gestuurd worden op dit ongewenste gedrag, zo meent een aantal
varkenshouders. Hiermee wordt dan ook volop geëxperimenteerd.
De varkenshouders zijn verdeeld over de rol van de slachterij in de verwaarding van berenvlees.
Vooral de kosten van de berengeurtest (2,50 euro per beer) worden als hoog ervaren.
Het rapport ‘Houden van beren, Praktijkervaringen en cijfers De Hoeve’ is te downloaden van www.lei.wur.nl.

beren g eur minimaal
2,4 procent van de beren bleek positief op
berengeur.
Foto: Flickr

Trots?!
De varkenshouderij durft er bijna niet meer voor
uit te komen, maar het is er nog wel!
Varkenshouders die trots zijn op het
varkensbedrijf, de varkenssector en het mooie
veelzijdige product varkensvlees. Door de
negatieve aandacht voor de veehouderij in de
media, vergeten we bijna dat de varkenshouderij
een belangrijke taak heeft in de maatschappij:
grote stromen restproducten van de
voedingsmiddelenindustrie worden door de
varkens opgewaardeerd tot een hoogwaardig
product: varkensvlees. Dit gebeurt op
varkensbedrijven van trotse ondernemers die het
presteren om vele gezonde varkens te fokken.
Hierbij innoveren zij steeds weer en spelen in op
wettelijke en maatschappelijke eisen op het
gebied van dierwelzijn, milieu en
volksgezondheid. Tevens zorgt de varkenssector
voor veel werkgelegenheid, niet alleen op de
varkensbedrijven zelf, maar ook bij de bedrijven
rond de varkenshouderij.
De varkenshouderij is door deze continue
veranderingen geworden zoals ze nu is: varkens
die worden gehouden in gesloten stallen, op
roosters en veelal niet op stro. Op deze manier
kan gegarandeerd veilig varkensvlees worden
geproduceerd tegen een zeer lage prijs.
Een ander houderijsysteem (biologisch, uitloop,
enzovoorts) is wel mogelijk voor een klein deel
van de productie, maar het overgrote deel van de
vraag betreft goedkoop en veilig varkensvlees. En
de varkenshouderij produceert dit volop.
Hiernaast komt het tussensegment meer en meer
aan bod. Varkenshouders investeren extra
(bovenwettelijk) in huisvesting, milieu,
diergezondheid en volksgezondheid. En proberen
dit terug te verdienen in de afzet van het product.
De varkenshouderij is dus veelzijdig, divers, past
zich aan de marktvraag aan en produceert in
toenemende mate verantwoord. En dit mogen we
laten zien. De varkenshouderij mag trots op
zichzelf zijn en moet dit ook aan de maatschappij
laten zien.
Varkenshouders, laat zien
dat je trots bent op je
bedrijf, dan komen we zo
van ons negatieve imago af!

Rick Janssen
dierenarts bij Veterinair
Centrum Someren
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