24-1-2013

Beren voeren hoe doe je dat?
23 januari 2013

Werkwijze workshop
• Workshop bestaat uit een case
• Jullie zijn bedrijfsadviseurs, hoe gaan we een bedrijf op een hoger
niveau brengen?
– Technische verbetering
– Economische verbetering
• Een bedrijf gaat van borgen naar beren, wat moet er gebeuren?
• Wat moet de adviseur ondernemen?
• Wat kan de ondernemer verwachten qua resultaat?
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Wat willen we weten?
• Wat wil je graag weten van dit bedrijf ?
– Waarom wil je dit weten?
• T40 x pietrain

• 10 min in groepjes resultaten analyseren
– Wat zijn de verbeterpunten?
– Wel punt zou je als eerste willen verbeteren + waarom?
• Hoe ga je dit aanpakken?
• Wat wil je weten?

Technische resultaten, Agroscoop

VM MV = voerwinst mengvoer
VM BV = voerwinst brijvoer
T en E = Technische en economische goedgekeurd
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Waarop sturen?
1) Kunnen we hierop sturen?
• Zijn er beperkingen?
• Hebben we hierop invloed?
• Wil de klant? Wat is zijn doel?
• Analyse maken
2) Minste inspanning het snelste resultaat.
• Werkt stimulerend
3) Lange termijn / korte termijn
4) Is de doelstelling
– Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar Realistische Tijdgebonden

Bevindingen
•
•
•
•
•

Bezettingsgraad
Ew-conversie
Voerkosten/kg
Opbrengstprijs
Biggenprijs

4,1%
0,01
4,3
8,5 ct / kg
1,99

lager
lager
lager
hoger
hoger (21,2 kg – 24,6 kg)

Waar gaan45we
op lager
sturen??
gram

• Groei
• Opname / kg
• Opname / ew

0,21 / dag
0,15 / dag

• Voerwinst

121% t.o.v. agrovision

lager
lager
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Bevindingen
•

Bezettingsgraad
4,1%
lager
– 1% = 1% voerwinst, dus 4,1 = € 3,85

gem. aanw vlv
€ 3,85

•

Ew-conversie 0,01
– 0,05 ew-vc = 1,3ct voerkosten / kg

lager
€ 1,32

Opbrengstprijs
8,5 ct / kg
– 8,5ct x aflevergewicht =

hoger

Biggenprijs

hoger

•

•

1,99

€ 7,93

€ 1,99
•

•

Groei
45 gram
– 0,027 x 45 gram

lager
€ 1,21

??

Voorbeeld: gezondheid, beren zijn gevoeliger
• Informatie verzamelen
– Dierenarts, gezamenlijk stalbezoek
• Bloedonderzoek
– Handelaar, gezamenlijk stalbezoek
• Speelt er iets bij de fokker
• Gaan de biggen ook naar een andere mester?
– Slachtlijnonderzoek (slachterij)
• Orgaan afwijkingen
– Voeding
– Klimaat specialist
– Enz.
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Waterkwaliteit
• Wat wil je controleren?
• Wat zijn de valkuilen?
• Hoe borg je waterkwaliteit?

5

24-1-2013

Wateronderzoek door Selko

Dit is geen uitzondering!
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Selko wateronderzoek

Voeding
• Wat is belangrijk voor beren / gelten?
• Gelten / beren gescheiden opleggen?
• Welke valkuilen zijn er?
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Controle voeropname gelten

Controle voeropname beren

Overschakelmomenten juist bepalen!
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Verschil in voeropname beren / gelten

Bij een opname van 2 kg overschakelen!

Sturen op extra opbrengsten
• De klant wil een hogere opbrengst voor zijn vleesvarkens, hoe ga je
dit aanpakken?
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Kosten / opbrengsten in beeld brengen

Vertrekpunt en evaluatie
– Periode t/m april

Periode nov / jan
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Overleg met handelaar / fokker
•
•
•
•
•

Waarom in overleg met de fokker?
Melkgift in kraamstal (biestopname) onvoldoende
– Opname antistoffen = weerstand
Alle entingen besproken, mycoplasma enting was aangepast
Na het spenen starten de biggen matig op en weinig type op de biggen.
Nu de fokker betere biggen heeft, hebben we de afspraak gemaakt dat hij
leeftijdsgroepen bij elkaar gaat houden. Dus biggen afdelingen voor de
voet leegmaken.
– Mester krijgt minder uniforme biggen, wel de zelfde leeftijd
• Laat 1 hokje leeg, na 1 week dunne verzamelen
• Biggen worden wel op gewicht gesorteerd
• Fokker zal gezonder materiaal gaan leveren
– Betere gezondheid is hogere groei en lager voerverbruik

Resultaten 2012-2011-2010
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