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Voeding is complex. Ieder
varken reageert anders op
hetzelfde voer. En een
optimale voersamenstelling
voor het dier betekent niet
automatisch dat dit voer ook
de grootste voerwinst
oplevert. Met voer sturen op
de resultaten betekent volgens
dierenarts Bertus Oving dat je
moet begrijpen hoe het dier
groeit. Oving is sectorspecialist
varkenshouderij bij Agrifirm.

ertus Oving ziet twee soorten
varkenshouders: de ene groep
streeft naar de hoogste technische
resultaten, de andere groep naar het
hoogste rendement. Dat laatste is
financieel het aantrekkelijkste. “De beste
dierprestaties betekenen lang niet altijd
de hoogste voerwinst”, weet Oving. Uit
een Belgisch onderzoek bleek bijvoorbeeld dat voeders die 10 tot 20 procent
minder eiwit/aminozuren bevatten,
in vergelijking met voeders voor een
maximale dierprestatie, economisch het
interessantst waren. Varkens groeien dan
wel efficiënter op luxe voeders, maar de
voerkosten zijn meteen ook een stuk
hoger. Om dieren economisch optimaal
te laten presteren is het belangrijk om
de achtergronden van de diergroei te
begrijpen.

Diergroei
De verschillen tussen de diverse varkensgenotypen, en tussen zeugen, borgen en
beren van hetzelfde genotype, zijn enorm.
Er is veel variatie in hoe zij op het voer
reageren, blijkt uit onderzoek. “Tot een
lichaamsgewicht van ongeveer 60 kilo
gaat de groeisamenstelling van alle varkens
redelijk gelijk op, maar daarboven
worden de verschillen steeds groter”, zegt
Oving (zie grafiek). Het ene dier vervet,
terwijl het andere vlees blijft aanzetten.

Groei en energieopname bij verschillende groepen varkens (20 tot 110 kg).
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Tijdens de groei wordt energie gebruikt
om vlees (= eiwit en water) aan te zetten.
Als er een overschot is aan energie, wordt
deze energie niet meer alleen gebruikt
voor de aanzet van vlees, maar ook van
vet. De varkens vervetten dus. Te veel
energie in het voer leidt bij zeugen snel
tot vervetting. Borgen vervetten nog
sneller. Voor beren geldt echter: hoe
meer energie ze opnemen, hoe meer
vlees ze aanzetten (het voer moet dan
uiteraard wel genoeg eiwit bevatten).
Beren weten de energie erg goed te
benutten voor de vleesaanzet,
zij vervetten niet of nauwelijks. Het
mesten van beren is uit het oogpunt van
voederconversie en voerkosten dus het
meest interessant. Vanwege het risico op
berengeur mochten beren tot voor kort
alleen licht worden gemest – financieel
was dat niet interessant. Sinds kort
mogen ze afhankelijk van de slachterij
tot 97 à 98 kilo worden gemest. Oving:
“Dat maakt de berenmesterij zeer de
moeite waard. Een goed groeiende beer
heeft een hele scherpe voederconversie:
rond de 2,3.” (Die van gelten ligt op
2,60-2,65 en die van borgen op 2,75–2,80).

Verlies nutriënten door ziekte
Varkens kunnen ziek worden door
ziektekiemen. De grootste schade
ontstaat dan vaak door de overdreven
reactie van het eigen immuunapparaat
hierop. De eerste afweer is de aanmaak
van zogenaamde afweereiwitten.
Hiervoor wordt veel energie en eiwit
gebruikt. Onderzoek moet nog uitwijzen
hoeveel nutriënten gebruikt worden voor
de aanmaak van de zogenaamde afweer
eiwitten en dus verloren gaan voor de
groei. “Het verlies zou weleens meer
kunnen zijn dan tot nu toe wordt
aangenomen”, denkt Oving.
“Waarschijnlijk lag hier ook het gunstige
effect van de voerbespaarders; deze
remden de aanmaak van afweereiwitten,
en dus niet zoals velen denken de groei
van schadelijke darmbacteriën.” Een van
de factoren met de allergrootste impact
op de voederconversie is dus de dier
gezondheid. Daar begint een optimale
groei. <
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