Management en voertechniek in biggenopfok
Hoe dragen ze bij aan aantoonbaar rendement?
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Stimuleren voeropname
Uit onderzoek is gebleken dat een aantal zaken een positieve
invloed hebben op de voeropname in de eerste week. Zo zullen
biggen die in het kraamhok al bijgevoerd zijn, sneller gaan vreten na het moment van spenen. Ook heeft licht een positief
effect. Als het licht aan is, zoeken de biggen de voerbak eerder op en heeft gemiddeld 50 % van de biggen na 7 uur al
voer opgenomen. Ten slotte verbetert de voeropname direct
na spenen met meer dan 50 % als de biggen dan vloeibaar
voer verstrekt krijgen. Het is dan wel belangrijk dat dit vers,
regelmatig en hygiënisch gebeurt. Een speciale voerbak, zoals
de Big Feeder, kan daarin uitkomst bieden. Bovendien verdient
een dergelijke investering zich snel terug.

Heel vaak gaat men probleemgericht om met biggenopfok. Als er iets aan de hand is, wordt er terug
gekeken wat er mis is gegaan. Vervolgens moeten de
problemen dan opgelost worden, terwijl het kwaad
dan al is geschied. Het analyseren van de oorzaak
kan dan ook nog extra lastig zijn.

Gem. voeropname
dag 0–34 (g /dag)

De schat van informatie zoals we die uit het managementsysteem kunnen halen voor dragende zeugen, ontbreekt dikwijls
bij de biggen. En de cijfers díe bekend zijn, zoals groei en uitval
na spenen, zijn niet altijd even betrouwbaar. Toch vreemd, als je
je realiseert dat maar liefst 90 % van de opbrengst op een zeugenbedrijf door de verkoop van biggen wordt gegenereerd en
40 % van de kosten in de biggenopfok worden gemaakt.
Bovendien zijn de biggen het eindproduct voor een zeugenhouder, waar zijn afnemer hem op beoordeelt. Daarom is het wijs
om op een andere manier met biggenopfok om te gaan. Je doelen bepalen, het stuur in handen pakken, vooruit kijken en problemen voorkómen is de basis voor aantoonbaar rendement.
Voeropname eerste week
Als je praat over een goed rendement van de biggenopfok, dan
hebben management en voeding daar een grote invloed op.
Maar zoom je nog wat verder in, dan blijkt dat voeropname in
de eerste week na spenen het meest cruciale punt is. Waarom
is die voeropname zo belangrijk?
De voeropname in de eerste week na spenen heeft een directe
relatie met de voeropname tijdens de gehele opfokperiode en
zelfs nog daarna. Is die voeropname meteen goed, dan neemt
de kans toe dat de voeropname hoog blijft. Dit is natuurlijk
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Figuur 1. Invloed van voeropname in de eerste week na spenen op de
voeropname tijdens de gehele opfokperiode
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Stappenplan
Om tot echt rendement te komen in biggenopfok maken we
een stappenplan.
1.

Voordeel voor de varkenshouder
•

touwtjes in handen.

Bepaal je doelstelling. Voor de één is dat het verbeteren

•

van de gezondheidsstatus, de ander legt meer nadruk op
voerkosten.
Bepaal de sleutelfactoren die van

•

U voorkomt problemen.

•

U weet vooraf in harde euro’s welk rendement het u
oplevert.

invloed zijn op het doel dat je voor

•

ogen hebt. Voor elk doel gelden

U krijgt handige hulpmiddelen om de biggenopfok te
monitoren.

andere sleutelfactoren.
3.

U weet nu op welke factoren u moet letten om tot uw doel
te komen en kunt tijdens de biggenopfok al bijsturen.

een goede bigkwaliteit, een hoge groei of scherpe
2.

U heeft zelf een actieve rol in het proces, u heeft de

•

Monitor deze sleutelfactoren en

Het resultaat van de biggenopfok is nu voorspelbaar.

stuur tussentijds tijdig bij als het
gewenste resultaat afwijkt van de
norm die er voor staat.
4.
5.

Op deze wijze kom je tot een

Conclusie

voorspelbaar eindresultaat.

Management en voertechniek zijn slechts onderdelen van big-

Als het resultaat vooraf te

genopfok. Het uiteindelijke resultaat wordt alleen voorspelbaar

voorspellen is, dan staat ook

als u kiest voor een totaalaanpak, waarin alle invloedsfactoren

het rendement vooraf al vast.

meegenomen worden. Als het resultaat voorspelbaar is, dan
staat het rendement ook vooraf al vast. En dat is toch wat u

Het Biggen Optimalisatie Model
geeft de handvatten in dit proces.

wilt?

Dit artikel is een samenvatting van de inleiding die gehouden
is op de sectordag varkenshouderij van 2 april jl.

Afb. 1. Vloeibaar voer in de eerste twee weken na spenen kan de
voeropname met 50 % verbeteren
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