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De gehalten van de meeste nutriënten blijken gedurende het groeiseizoen aanzienlijk te variëren. Het drogestofgehalte, het ruweiwitgehalte en het ruwecelstofgehalte lopen gedurende het seizoen
geleidelijk aan op, terwijl het suikergehalte in augustus en september weer behoorlijk daalt

Betekenis voor de praktijk
Op basis van onderzoek blijkt een vermindering van de voergift
met maximaal 0,5 kg verantwoord te zijn. Voorwaarde is wel dat
er een ruim aanbod is van smakelijk gras. Het mengvoer moet u
bij weidegang wel afstemmen op de samenstelling van het gras.
Uit diverse onderzoek- en praktijkgegevens blijkt dat er tussen
koppels, maar zeker ook binnen koppels, een behoorlijke variatie
bestaat in de hoeveelheid gras die zeugen opnemen. Veel factoren
zijn daarop van invloed, zoals het seizoen, de temperatuur, de
smakelijkheid van het gras, de kwaliteit van de grasmat, het grasaanbod en de grootte van het perceel. Daardoor is het niet mogelijk om de grasopname voor elk dier goed in te schatten. Als varkenshouder kunt u er echter via goed weidebeheer wel voor zorgen dat de varkens de beschikking krijgen over een ruim aanbod
van smakelijk gras, zodat de randvoorwaarden voor het opnemen
van de maximale hoeveelheid gras aanwezig zijn.
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◗ Grond- en beheerkosten;
◗ Het is moeilijk om het grasland goed te beheren;
◗ Mogelijke negatieve effecten op uw mineralenbalans en op het
milieu;
◗ Verhoogd risico op wormbesmettingen.

Het weiden van varkens is volgens de EU-normen en de
Nederlandse regelgeving niet verplicht. Veel biologische varkenshouders kiezen er desondanks voor om met name de drachtige
zeugen weidegang te geven.

Wroetschade beperken

Tips voor een goed weidemanagement:

Animal Sciences Group van Wageningen UR,

Nadelen weiden van zeugen

◗ Beter welzijn. De zeugen hebben meer mogelijkheden voor
natuurlijk gedrag;
◗ Bewegen op grasland is gunstig voor het beenwerk;
◗ Verminderde mengvoergift omdat de zeugen gras opnemen;
◗ Verbetering van het imago van de varkenssector.

Weidegang niet verplicht

Samenvattend

Colofon

Voordelen weiden van zeugen

◗ Pas de juiste bemesting (170 kg werkzame N/ha) toe
◗ Hanteer een omweidingssysteem van ongeveer 4 dagen
per perceel
◗ Zorg voor een voldoende groot perceel (30 m2 /zeug/
4 dgn)
◗ Zorg bij inscharen voor een graslengte van ca. 17 cm
◗ Geef de zeugen beperkt (enkele uren per dag) toegang
tot de wei
◗ Verrijk de verharde uitloop door bijv. ruwvoer te verstrekken en een zandbed aan te leggen
◗ Schat de voederwaarde van het verse gras goed in en
verstrek bijpassend aanvullend mengvoer
◗ Volg de conditie en de dierprestaties van de zeugen
nauwlettend.

Het handhaven van een goede grasmat op percelen waar varkens
grazen is belangrijk. Op een perceel waar geen gras meer groeit,
valt weinig te grazen. Daarnaast is de uitspoeling van mineralen
op kale grond veel groter dan op grasland. Maar varkens wroeten
nu eenmaal om voedsel te zoeken, maar ook om een geschikte,
koele ligplaats te creëren. Varkens gebruiken de wei om te grazen
wanneer ze honger hebben, mits er goed gras staat.
Lage bezetting en regelmatig omweiden zijn mogelijkheden om de
schade door het wroeten te beperken. De meeste bedrijven
beschikken echter niet over voldoende grond om dit effectief te
kunnen realiseren. In dat geval kan gezorgd worden voor een aantrekkelijke plek om te wroeten of te liggen op de uitloop. Deze uitloop moet dan wel verhard zijn, omdat er anders toch weer mineralen uitspoelen.
Praktijkcentrum Raalte onderzocht het effect van het beperken van
de toegang tot de wei en van het verrijken van de verharde uitloop
op wroetschade. Het onderzoek leverde de volgende conclusies op:
◗ Het beperken van de weidegang (2 uur i.p.v. 24 uur per dag) heeft
geen effect op de totale tijd die de zeugen in de wei doorbrengen.
Ze gebruiken de korte weidetijd namelijk veel intensiever.
◗ Met een meer verrijkte uitloop (aanbieden van extra ruwvoer en
een zandbed) gaan de zeugen minder lang de wei in.
◗ Beperkte weidegang en een verrijkte uitloop hebben in vergelijking met onbeperkte weidegang geen effect op de minerale stikstofgehalten in de bodem.
◗ Wroetschade was in dit onderzoek beperkt. Er is een lichte tendens tot meer wroetschade als de toegang tot de wei beperkt
wordt.
◗ Toegang tot een wei voorziet in een graasbehoefte van de zeugen. Dit blijkt uit het intensievere gebruik van de wei bij beperkte
toegang en dit gedurende langere tijd.

Bezetting en stikstofuitspoeling
Op plaatsen waar zeugen veel tijd doorbrengen, wordt meer
gemest. Dit is meetbaar in de minerale stikstofgehalten van de
bodem. De nitraatuitspoeling wordt bepaald door een samenhang
van factoren: bemesting, benutting van de stikstof door het
gewas, grondsoort en neerslagoverschot (meer neerslag dan dat
er door middel van verdamping via het gras verdwijnt). Voor een
minimale uitspoeling moeten de bemesting en benutting op elkaar
zijn afgestemd in hoeveelheid, tijd en locatie.
Grasland geeft op zandgrond eerder uitspoeling dan op kleigrond.
Daarom is het op droge zandgronden moeilijk om onder de nitraatrichtlijn van 50 mg NO3/l te blijven. Een bijkomstig probleem is
echter dat het merendeel van de uitgescheiden stikstof in de vorm
van urineplekken op het perceel komt. Bij urineplekken, maar vooral op plaatsen waarin verschillende urineplekken elkaar overlappen, zijn de concentraties aan stikstof zo hoog dat de normen
snel worden overschreden. Ook zal er uitspoeling van nitraat
plaatsvinden. Veel bedrijven geven bovendien ook uitloop in het
late groeiseizoen (na augustus), wanneer het gras minder groeit
en dus ook minder meststoffen opneemt.

Bedrijfsvoering rond beweiden
Omweiden van zeugen is een goed systeem om wroetschade en
stikstofuitspoeling te beperken. Het beperken van de beweidingsduur tot ongeveer twee uur per dag kan preventief werken op de
wroetschade. Omdat zeugen een voorkeur hebben voor het grazen
in de vroege morgen en iets minder in de late middag, heeft beweiden van bijvoorbeeld 7.00 - 9.00 uur de voorkeur. Eventueel kunt u
ze van 18.00 - 20.00 uur weiden. Dit betekent dat u ze de rest van
de dag op een andere plek binnen of buiten moet houden. In verband met het opvangen van mest en urine, is een verharde uitloop
met roosters het meest geschikt. Vanwege het kostenaspect kan
een deel hiervan ook een dichte verharde uitloop zijn. Op de verharde uitloop kunt u ruwvoer (bijv. snijmaïs of vers gras) aanbieden.
Stel een klein oppervlak met onverharde uitloop beschikbaar.
Hiermee komt u tegemoet aan de behoefte aan wroetgedrag.

Management bij weiden biologische drachtige zeugen
Ervaringen mengvoerfabrikant

Perceelsgrootte

Onderzoek

Vanwege goed graslandbeheer is het systeem van omweiden met
een beweidingsperiode van vier dagen aan te bevelen. Aanbevolen
wordt om de zeugen in te scharen bij een grasaanbod van ongeveer 1700 kg ds/ha. Een vuistregel is bij een normale zode, een
normaal grasbestand en een normale bemesting, dat de lengte
van het gras (in cm) de hoeveelheid droge stof gras (x 100) per
ha is. Dit betekent dat de graslengte bij inscharen dus 17 cm
dient te zijn. Na het uitscharen zal nog ongeveer 700 kg ds/ha
over zijn. Verder gaan we uit van een grasopname van 0,8 kg
ds/zeug/dag. Op basis van deze uitgangspunten kunt u in tabel 1
de optimale perceelsgrootte aflezen.

ASG-divisie Veehouderij en ASG-Voeding onderzochten daarom de
voederwaarde en opname van vers gras (Praktijkcentrum Raalte).
Twee kwaliteiten vers gras zijn beproefd; een jonge en een oudere
snede (zie tabel 3).

Tabel 1

Berekening perceelsgrootte bij verschillende bedrijfsgroottes en bij een
weidegang van vier dagen

Bedrijfsgrootte
(n zeugen)

25
50
100
150
200
250
300

Aantal drachtige
zeugen

17
33
66
100
133
166
200

Grasopname
Perceelsgrootte (m2)
(kg ds/koppel/dag)

14
26
53
80
106
133
160

500
1000
2000
3000
4000
5000
6000

De berekende perceelsgrootte laat zien dat er voor kleine bedrijven ook kleine percelen ontstaan. Dit vraagt nogal wat inspanning
van de varkenshouder. Hij moet namelijk steeds na vier dagen het
afgeweide perceel nabewerken door eventueel bloten van de niet
goed afgegraasde weide en eventueel drijfmest of vaste mest
geven. Bloten is alleen nodig als er veel pollen staan. Bij elke vier
dagen omweiden en het beperkte weideregime van twee uur per
etmaal zijn veel pollen niet te verwachten. U moet de inspanning
afwegen tegen onder andere de besparing op krachtvoerkosten.
Bij een goed graslandmanagement kan de besparing op de mengvoergift oplopen tot ongeveer 30%.
Uitgaande van een gemiddelde hergroei van het gras van 100 kg
ds/ha/dag kost het ongeveer tien dagen voordat u weer zeugen
op een afgeweid perceel kunt inscharen. U kunt er echter ook
voor kiezen om één of meerdere percelen tussentijds te gebruiken
voor de voederwinning (kuilgras). In dat geval moet de grasopbrengst ca. 3500 kg ds/ha bedragen. Gemiddeld zal het na het
afweiden dan ongeveer 28 dagen duren voordat u kunt inkuilen.

Bemesting grasland
Volgens de SKAL-richtlijnen mag de biologische veehouder max.
170 kg N/ha uit organische mest gebruiken. Stel dat 60% van
deze mest drijfmest is en 40% vaste mest (in m3), dan lijkt het
aannemelijk om de vaste mest in het voorjaar (maart) over het
totale grasbestand te strooien en de drijfmest voor elke beweiding. Vaste mest heeft namelijk een lage werkingscoëfficiënt (15%
voor de 1e snede en 5% na de 1e snede). Drijfmest heeft een
hogere werkingscoëfficiënt (ca. 70%). Zoals uit tabel 2 blijkt zijn

Tabel 3

giften van 2 tot 10 ton drijfmest en vaste mest per hectare gebruikelijk. Daardoor kunt u per snede in totaal ongeveer 20-80 kg
werkzame N/ha geven. Voor de eerste snede kunt u 20 ton/ha
(vaste mest en drijfmest) geven. Dit kunt u afhankelijk van de
grondsoort en bodemomstandigheden in de periode
februari/maart toedienen. Voor de overige drie snedes zal de gift
lager zijn in verband met de nawerking van de mest voor de 1e
snede en/of de lagere groeisnelheid van het gras (tabel 2).

Chemische samenstelling (g/kg product) en voeder waarde van de
twee onderzochte kwaliteiten vers gras

Droge stof
Ruw as
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
EW per kg droge stof
EW per kg product

Jong gras

Ouder gras

166,2
19,8
24,6
6,6
38,0
23,2
0,66
0,11

198,2
17,7
21,4
5,6
50,0
38,9
0,71
0,14

Bij kleine percelen zal het praktisch gezien lastig zijn om mest uit
te rijden tijdens het beweidingseizoen. Een mogelijkheid is dan om
een aantal percelen samen te voegen en daarna te bemesten. Een
dergelijk groot perceel kunt u dan tussentijds ook gebruiken voor
de winning van kuilgras.
Tabel 2 Giften en werkzame N voor vaste varkensmest en varkensdrijfmest
Gift (ton/ha)

beweiding
1e
2e
3e
4e
Totaal

vaste mest*
10

10

Werkzame N (kg/ha)**

Totaal werkzame N
(kg/ha)

drijfmest

vaste mest

drijfmest

10
6
4
2
23

14
3
3
3
23

65
39
26
16
146

Het blijkt dat het verse gras op drogestof basis een redelijke voederwaarde heeft, vrijwel gelijk aan die van snijmaïs. Een andere
chemische samenstelling van het gras kan uiteraard gevolgen hebben voor de voederwaarde van het gras.

Grasopname en conditie zeugen
79
42
29
19
169

De gemiddelde hoeveelheid gras die werd opgenomen, zowel op
product- als drogestofbasis, en de EW-opname tijdens de dracht
staan in tabel 4.
Tabel 4

vaste mest bevat 9,0 kg N/ton (dichtheid: ca. 600 kg/m3), drijfmest bevat 9,3 kg
N/ton (dichtheid: ca. 1000 kg /m3)
** werkzame N/ha is berekend uit de gift vermenigvuldigd met werkingspercentage
(15% voor vaste mest en 70% voor drijfmest). Na de 1e snede is werkingspercentage vaste mest 5%
*

Grasopname, drogestof-opname en EW-opname van biologisch
gehouden drachtige zeugen
Grasopname (kg/d)

Jong gras
Ouder gras

4,37
4,11

Drogestof-opname (kg/d) EW-opname (EW/d)
0,79
0,85

0,52
0,60

Uit praktijkervaringen van een mengvoerfabrikant is gebleken dat
zeugen, wanneer er een goed aanbod is van smakelijk gras, hiervan gemakkelijk tot 1,5 kg ds/dag kunnen opnemen. Uit het
onderzoek op PC Raalte en ook uit Deens onderzoek is bekend
dat de samenstelling en voederwaarde van gras voor zeugen kan
variëren. Deze variatie hangt onder andere samen met het seizoen. Als zeugen grotere hoeveelheden gras opnemen, zullen ze
met minder mengvoer toe kunnen. Wel moet u dan het mengvoer
aanpassen om in de nutriëntenbehoeften van de zeugen te voorzien. Ook moet u rekening houden met de voederwaarde van het
gras. Daarom heeft deze mengvoerfabrikant een reeks voeders
voor zeugen ontwikkeld om bij te voeren naast gras. De samenstelling van de mengvoeders wordt gedurende het jaar aangepast.
Hierbij houdt de fabrikant rekening met de verschillen in samenstelling tussen voorjaars-, zomer-, najaarsgras en graskuil.
Kenmerkend voor deze aanvullende voeders zijn de veel hogere
gehalten aan vitaminen en mineralen. Ook de EW-waarde en het
aminozurenpatroon (eiwit) wordt aangepast aan de kwaliteit van
het gras of de graskuil. De ervaringen met deze nieuwe reeks voeders zijn tot nu toe erg positief, wat onder andere blijkt uit het
goed op peil blijven van de dierprestaties. Uiteraard moet u de
conditie van de zeugen ook op langere termijn nauwlettend volgen.
Verder bespaart u met deze reeks aanvullende voeders aanzienlijk
op de voerkosten. Hier staan natuurlijk weer extra kosten tegenover die verband houden met het weidemanagement, zoals kosten
voor afrastering, inzaaien, arbeid.
Dat er inderdaad een aanzienlijke variatie in de samenstelling van
vers gras optreedt tijdens het groeiseizoen blijkt uit tabel 5.

Tabel 5

Verloop in chemische samenstelling (g/kg) van (gangbaar) vers gras van het weide
seizoen 2003 en de gemiddelde samenstelling van (gangbare) graskuil
(gem. 2000 t/m 2004)
Ruw eiwit

Ruwe celstof

Ruw as

April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September

Droge stof
160
152
184
194
205
168

41
32
43
42
48
44

35
37
43
48
49
38

17
16
20
20
22
19

17
18
19
19
15
13

0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5

6,2
5,8
6,5
6,5
7,2
6,1

0,9
0,7
1,2
1,2
1,5
1,0

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Graskuil

469

170

124

53

38

1,1

16,2

2,3

2,0

Bron: http://www.blgg.nl/rvh/rvhframeset.html

Vervangen mengvoer door gras
In de praktijk gaan varkenshouders erg verschillend om met de
hoeveelheid mengvoer die ze aanvullend naast weidegang verstrekken. Uit een enquête gehouden onder tien biologische varkenshouders bleek dat de korting op de gebruikelijke mengvoergift
bij weidegang varieerde van 10 tot 60%. Het is de vraag of zo'n
forse verlaging van de mengvoergift voedingskundig verantwoord
is. Het verstrekken van een rantsoen met een tekort aan nutriënten leidt bij de zeugen tot een verminderde conditie en mogelijk
tot reproductie- en gezondheidsproblemen. Om een advies uit te
kunnen brengen over het verantwoord vervangen van mengvoer
door gras is het noodzakelijk om de voederwaarde van het gras te
kennen. En te weten hoeveel gras de dieren opnemen.

Gemiddeld namen de zeugen ruim 4 kg product (ca. 0,8 kg droge
stof) per dag op. Deze hoeveelheid gras bevat ruim 0,5 EW aan
voederwaarde.Vergeleken met een aantal andere ruwvoeders vinden de zeugen het gras redelijk aantrekkelijk. In eerder onderzoek
namen de zeugen dagelijks op productbasis 0,87 kg (0,15 EW)
grashooi; 1,26 kg (0,35 EW) luzernehooi; en 2,1 kg (0,60 EW)
kuilgras op. Snijmaïs vonden de zeugen echter nog aantrekkelijker
dan vers gras. Hiervan namen ze per dag 5,15 kg (1,50 EW) op.
Als we ervan uitgaan dat zeugenvoer 1 EW bevat, dan kan uit
tabel 4 worden afgeleid dat ongeveer 0,5 kg mengvoer door gras
vervangen kan worden.

Suiker

Na

K

Ca

P

