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Thema Diergezondheid
Woensdag 11 maart thema-avond in Dalfsen

Met eigen voer
betere gezondheid

Showroom ‘FarmFocus’
Schapendrift 7a,
Dalfsen

Hoewel ze de zaken op hun bedrijf goed op orde hadden, waren
Nederweert-Eind
9 september 2015

Arjan en Roelof Holdijk niet tevreden over de diergezondheid op
hun bedrijf. In samenspraak met hun dierenarts besloten ze om
zich in voer te gaan verdiepen.

Roelof Holdijk omschrijft het gekozen pad als
een weg die hen veel tijd heeft gekost, maar
ook veel kennis heeft opgeleverd. Roelof (40)
en Arjan (46) Holdijk begonnen heel kleinschalig twee jaar geleden hun eigen voer samen
te stellen. Via Mijnvoer.nl begonnen ze eigen
recepturen samen te stellen voor hun vermeerderingsbedrijf met 700 zeugen in Haarlo. Aanleiding was een aantal gezondheidsproblemen
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Roelof Holdijk: „Ons uitgangspunt is dat het voer goed
genoeg moet zijn, zonder dat er additieven als zuur
of mineralen aan moeten worden toegevoegd. Dat zijn
lapmiddelen en maskeren de gebreken van het voer.”

bij de varkens. „De zeugen waren griepgevoelig, we hadden last van zwakke biggen bij de
geboorte en bij de gespeende biggen hadden
we last van dunne mest”, zegt Roelof.

Gebreken maskeren
Met hun dierenarts Arjan Schuttert keken ze
kritisch naar de bedrijfsvoering. „We kwamen
tot de conclusie dat we niet heel veel verkeerd
deden. In de stal werken we vrij hygiënisch
en strikt, maar toch konden we de problemen
daarmee niet verhinderen.” Ook de vaccinaties
waren voor hen niet de uitkomst. De zeugen
vaccineren ze met: griep, Coli, PRRS, Clostridium, Parvo en vlek. De gespeende biggen
krijgen een enting tegen Mycoplasma en Circo.
Reden om kritisch te kijken naar het voer.
Vooral Arjan Holdijk stortte zich op de literatuur
die er over varkensvoeding beschikbaar was.
„Na zes maanden dachten we dat we alles
over voer wisten. Maar toen ging het drie
maanden ﬂink mis en werden we weer met beide benen op de grond gezet.” Hun uitgangspunt is dat het voer goed genoeg moet zijn,
zonder dat er additieven als zuur of mineralen
aan moeten worden toegevoegd. „Dat zijn
lapmiddelen en maskeren de gebreken van het

voer.” Na vier verschillende voerfabrikanten
en twee jaar veranderingen doorvoeren in de
receptuur, hebben ze nu sinds drie maanden
dezelfde voersamenstelling gevoerd. Een eigen receptuur dat ze hebben opgesteld en is
uitbesteed aan een voerfabrikant. „De zeugen
hebben een glanzende vacht, we zien mooiere
biggen bij de geboorte, de diarree is helemaal
verdwenen en we hebben een betere groei bij
de gespeende biggen.”
Ze zitten met hun voerpakket wel
boven de landelijke LEI-voerprijzen.
Meld
Ze hebben vier verschillende
voersoorten: drachtkorrel
u aan op
(24,50 euro), lacto (29 euro),
www.pigbusiness.n
l
speenkorrel (45 euro) en
biggenkorrel (35 euro). „We
Gratis voor
voegen extra vismeel, visolie en
varkenshouders
aminozuren toe in ons recept”,
verklaart Roelof het prijsverschil. ■
Avondprogramma:
18.45-19.00 uur:

inloop met koﬃe/thee

19.00-20.00 uur:

live demonstratie

20.00-21.00 uur:

gastspreker Roelof Holdijk

21.00-22.00 uur:

bedrijvencarrousel met thema-partners

22.00-24.00 uur:

drankje met balgehakt
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