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SAMENVATTING
Alle dieren konden gedurende de gehele
mestperiode onbeperkt voer en water opne-

Vleesvarkens worden in het algemeen
vanaf opleg tot circa 45 kg gevoerd met
startvoer en vervolgens tot afleveren met
één soort vleesvarkensvoer (tweefasenvoedering). Aangezien de behoefte aan stikstof
per kg voer afneemt naarmate de dieren
zwaarder worden, wordt bij tweefasenvoedering een overschot aan stikstof verstrekt.
Deze overmaat aan stikstof wordt met de
urine uitgescheiden. Met het introduceren
van een extra voersoort (driefasenvoedering) kan beter naar de behoefte aan aminozuren worden gevoerd.
Op het Varkensproefbedrijf te Raalte is
nagegaan wat het effect is van het introduceren van een groeivoer met een aangepaste grondstoffensamenstelling op de
technische resultaten. Daarnaast is nagegaan of met driefasenvoedering de behoefte aan verteerbaar lysine beter gevolgd kan
worden.

Resultaten en discussie
In het traject van opleg tot 45 kg zijn tussen
de vier proefgroepen geen significante verschillen in mesterijresultaten aangetoond.
De mesterijresultaten vanaf 45 tot 70 kg,
vanaf 70 kg tot afleveren en vanaf opleg tot
afleveren zijn weergegeven in tabel 1.
In het traject van 45 tot 70 kg hebben de
dieren uit de proefgroepen 3 en 4 de meeste lysine opgenomen en de gunstigste voederconversie. Omdat deze dieren iets minder voer opgenomen hebben dan de dieren
uit de twee andere proefgroepen, zijn ze
niet sneller gegroeid. In het traject van 70
kg tot afleveren hebben de dieren met het
laagste lysinegehalte in het voer (proefgroep 4) ook de minste lysine opgenomen.
Deze dieren zijn echter niet slechter
gegroeid en hebben ook geen ongunstiger
voeder- en EW-conversie dan de dieren uit
de andere proefgroepen.
Uit de mesterijresultaten over het gehele
mesttraject blijkt dat er tussen de vier proefgroepen geen duidelijke verschillen
bestaan in aroeisnelheid, voer- en EWopname en in vleespercentage. De voederen EW-conversie verschillen alleen duidelijk
tussen de proefgroepen 2 en 4. Aan de
hand van de opgenomen en de aangezette
hoeveelheid stikstof is berekend hoe groot
de stikstofuitscheiding is. De stiktstofuitscheiding in proefgroep 4 is 5,5% lager dan
in proefgroep 1. In de proefgroepen 2 en 3
is de stikstofuits~heiding respectievelijk
3,6% en 4,1% hoger dan in proefgroep 1.

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd met individueel
gehuisveste borgen en zeugen. Tot circa 45
kg lichaamsgewicht is aan alle dieren startvoer verstrekt (EW = 1,05; vert. lysine =
0,88%; ruw eiwit = 17,1%). Daarna zijn er
vier proefgroepen met elkaar vergeleken,
die er als volgt uitzagen:
1, Vanaf 45 kg tot afleveren standaard
vleesvarkensvoer met een EW van 1,07,
een ruw eiwitgehalte van 15,6% en een
gehalte aan verteerbaar lysine van
0,75%;
2. Vanaf 45 kg tot 70 kg groeivoer met een
aangepaste grondstoffensamenstelling,
een EW van 1,07, een ruw eiwitgehalte
van 16,3% en een gehalte aan verteerbaar lysine van 0,75%; vanaf 70 kg standaard vleesvarkensvoer;
3. Vanaf 45 tot 70 kg groeivoer met een EW
van 1,07, een ruw eiwitgehalte van
16,8% en een gehalte aan verteerbaar
lysine van 0,82%; vanaf 70 kg standaard
vleesvarkensvoer;
4. Vanaf 45 tot 70 kg hetzelfde groeivoer als
in proefgroep 3; vanaf 70 kg tot afleveren afmestvoer met een EW van 1,07,
een ruw eiwitgehalte van 14,2% en een
gehalte aan verteerbaar lysine van
0,67%.

Conclusie
Het toepassen van driefasenvoedering in
deze proef heeft niet tot een verslechtering
van de mesterijresultaten geleid. Op grond
van de lagere stikstofuitscheiding is het aan
te bevelen te kiezen voor proefgroep 4. Dat
wil zeggen: driefase
traject van 45 tot 70
traject van 70 kg tot
gehalte aan verteerd
- .
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The amount of nitrogen excreted in faeces
and urine is an increasing environmental
problem in the Netherlands. The question is
whether the excretion of nitrogen by growing pigs can be reduced. This was investigated by introduction of an extra feed.
There were four experimental treatments:
1. Starter pellets (922 MJ NEf; digestible
lysine = 0,88%; crude protein = 17,1%)
till 45 kg liveweight and then the common used fattening feed (9,4 MJ NEf;
digestible lysine = 0,75%; crude protein
= 156%);
2. Starter oellet till 45 ka Iiveweiaht. from
45 till 70 kg liveweight fattening feed
with another feedstuff composition (9,4
MJ NEf; digestible lysine = 0,75%; crude
protein = 16,3%) and then the common
used fattening feed;
Starter pellet till 45 kg Iiveweight, from
45 till 70 kg Iiveweight a fattening feed
with more lysine (9,4 MJ NEf; digestible
lysine = 0,82%; crude protein = 16,8%)
and then the common used fattening
feed;
Starter pellet till 45 kg Iiveweight, from
45 till 70 kg liveweight a fattening feed
with more lysine like experimental treatment 3 and then a fattening feed with
less lysine (9,4 MJ NEf; digestible lysine
= 0,67%; crude protein = 14,2%).
All pigs (gilts and barrows) were fed ad libiturn and housed individually. The overall
results showed no significant differences in
growth rate and energy-intake between the
four experimental treatments. There were
also no differences in slaughter quality. The
energy conversion was only different
between the experimental treatments 2 and
4.
The excretion of nitrogen was lowest in
experimental treatment 4. It was 5,5% lower
then in experimental treatment 1. In the
experimental groups 2 and 3 the nitrogen
excretion was 3,6% and 4,1% higher then in
group 1 .Because of the nitrogen excretion it
is recommended to choose for experimental treatment 4 on a farm. The definite choice for two or three feeds however will also
depend on other circumstances.

INTRODUCTION
Vleesvarkens worden in de praktijk in het
algemeen vanaf opleg tot ongeveer 45 kg
gevoerd met startvoer en vervolgens tot
afleveren met één soort vleesvarkensvoer
(tweefasenvoedering). Aangezien de
behoefte aan stikstof (eiwit/aminozur~n) per
kg voer bij vleesvarkens afneemt naarmate
de dieren zwaarder worden, wordt bij tweefasenvoedering met name aan het einde
van het mesttraject een overschot aan stikstof verstrekt. Deze overmaat aan stikstof
wordt in de urine uitgescheiden. Aan het
begin van het mesttraject daarentegen
wordt mogelijk een tekort aan aminozuren
verstrekt, waardoor de jeugdgroei niet
maximaal kan worden benut.
Met het introduceren van een extra voersoort (driefasenvoedering) kan beter naar
de behoefte aan aminozuren worden
gevoerd. Overschakeling van de ene op de
andere voersoort kan echter tijdelijk tot
groeivertraging leiden. De darmen van het
dier moeten zich namelijk aanpassen aan
het nieuwe voer met een andere grondstoffensamenstelling.
In de praktijk wordt geadviseerd om geleidelijk over te schakelen op een ander voer,
om de kans op diarree te verminderen. Het
introduceren van een extra voer dat qua
grondstoffensamenstelling zoveel mogelijk
tussen het startvoer en het uiteindelijke
afmestvoer inzit, kan er toe bijdragen dat
de voerovergang nog geleidelijker verloopt.
Het doel van dit onderzoek is na te gaan of
door het introduceren van een groeivoer
met een aangepaste grondstoffensamenstelling in het traject van 45 tot 70 kg de
technische resultaten verbeterd kunnen
worden Daarnaast wordt nagegaan of met
driefasenvoedering met een groeivoer en
een afmestvoer, de behoefte aan verteerbaar lysine beter gevolgd kan worden.
Onderzocht wordt wat het effect van driefasenvoedering is op de mesterijresultaten en
de stikstofuitscheiding bij vleesvarkens.

ATERIAAL EN METHODEN
MATERIAL AND METHODS
2.1. Proefdieren en proefomvang

kensvoer (zie proefgroep 1).
Het groeivoer is qua grondstoffensamenstelling meer afgestemd op het startvoer
om de voerovergang tussen het startvoer
en het uiteindelijke afmestvoer geleidelijker te laten verlopen;
3. In proefgroep 3 werden de varkens in het
traject van 45-70 kg gevoerd met een
groeivoer met een EW van 1,07, een verteerbaar lysinegehalte van 0,82%, een
verteerbaar methionine- + cystinegehalte
van 0,51% en een ruw eiwitgehalte van
17,4%. Vanaf 70 kg tot afleveren werden
de varkens gevoerd met het standaard
vleesvarkensvoer (zie proefgroep 1);
4. In proefgroep 4 werden de varkens in het
traject van 45-70 kg gevoerd met hetzelfde groeivoer als in proefgroep 3. Vanaf
70 kg tot afleveren werden ze gevoerd
met een afmestvoer met verlaagde aminozuurgehalten. Dit voer had een EW van
1,07, een verteerbaar lysinegehalte van
0,67%, een verteerbaar methionine- +
cystinegehalte van 0,44% en een ruw
eiwit gehalte van 14,5%.

Het onderzoek is uitgevoerd met borgen en
zeugen van de kruisingstypen Y(YN) en YN.
Op een gewicht van ongeveer 24 kg zijn de
dieren ingedeeld voor de proef en opgelegd voor de mesterij. De vleesvarkens werden individueel gehuisvest. Op een gewicht
van ongeveer 108 kg zijn de dieren afgeleverd. Het onderzoek omvatte 2 ronden en
liep van november 1987 tot en met juli
1988. Per ronde werden 32 borgen en 32
zeugen opgelegd.
2.2. Proefindeling
De proef is uitgevoerd in een stal voor individueel gehuisveste vleesvarkens Er is een
blokkenindeling toegepast. Er zijn 8 blokken met zeugjes en 8 blokken met borgjes
gevormd. Elk blok bestond uit 4 dierenDe
dieren binnen een blok waren qua afstamming, kruisingstype, leeftijd en begingewicht zoveel mogelijk aan elkaar gelijk. De
dieren uit een blok werden verdeeld over
de vier proefbehandelingen.

2.4. Huisvesting
2.3. Proefbehandelingen
De stal voor individuele huisvesting van
vleesvarkens bestond uit 64 hokken. De
hokken hadden een ligruimte van 1,60 m x
1 ,OO m, met een geïsoleerde dichte vloer.
De mestruimte van 1 ,lO m x 1 ,00 m had
een roostervloer. Er werd mechanisch
geventileerd. De verse lucht werd direct
van buiten aangevoerd en indien nodig
naverwarmd tot de gewenste temperatuur.
Na iedere ronde werden de hokken gereinigd en ontsmet.

Er zijn vier proefbehandelingen met elkaar
vergeleken. Tot 3: 45 kg werd aan alle dieren startvoer verstrekt (EW = l,O5; vert. lysine = 0,88%; vert. methionine + cystine =
054%; ruw eiwit = 17,3%). Daarna waren
de proefbehandelinaen als volat:
De varkens in proëfgroep 1 werden vanaf
45 kg tot afleveren gevoerd met standaard vleesvarkensvoer met een EW van
1,07, een verteerbaar lysinegehalte van
0,75%, een verteerbaar methionine- +
cystinegehalte van 0,49% en een ruw
eiwitgehalte van 157%;
In proefgroep 2 werden de varkens in het
traject van 45-70 kg gevoerd met een
groeivoer met een EW van 1,07, een verteerbaar lysinegehalte van 0,75%, een
verteerbaar methionine- + cystinegehalte
van 050% en een ruw eiwitgehalte van
-l6,5%.
Vanaf 70 kg tot afleveren werden de dieren gevoerd met het standaard vleesvar-

2.5.Voedering en drinkwatervoorziening
Alle varkens werden gedurende de gehele
mestperiode onbeperkt gevoerd met droogvoer. Het voer werd verstrekt in een trog
met morsrooster. De grondstoffensamenstelling en de berekende chemische
samenstelling van de gebruikte voeders is
weergegeven in bijlage 1. Van alle voeders
zijn voermonsters genomen. In deze monsters is de Weende-analyse uitgevoerd
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per dag, voederconversie, EW-opname per
dag, EW-conversie, vleespercentage en
spekdikte zijn wiskundig geanalyseerd met
behulp van variantie-analyse, om vast te
stellen of verschillen al dan niet op toeval
berusten. Er is getoetst of er naast een
effect van proefbehandeling en sexe ook
een interactie tussen proefbehandeling en
sexe aanwezig was. Bij geen van de kenmerken werd een significante interactie
gevonden tussen sexe en proefbehandeling. Aangezien de begingewichten in de
verschillende proefgroepen niet wezenlijk
van elkaar verschilden, is niet gecorrigeerd
voor begingewicht. Met de X2-toets is
getoetst of er tussen de proefgroepen
wezenlijke verschillen bestaan in het aantal
uitgevallen dieren en het aantal behandelingen wegens gezondheidsstoornissen.
Als er tussen de proefgroepen significante
verschillen in technische resultaten
bestaan, dan wordt dit in de tabel aangegeven met een verschillende letter. Hebben
meerdere proefgroepen voor een bepaald
kenmerk dezelfde letter, dan betekent dit
dat de proefgroepen voor dat kenmerk niet
significant van elkaar verschillen (p > 0,OS).
Als geen van de proefgroepen significant
van elkaar verst=hillen voor een bepaald
kenmerk, dan worden geen letters vermeld.

(droge stof, ruw eiwit, ruw vet, ruwe celstof
en anorganische stof). De geanalyseerde
chemische samenstelling van de voeders is
weergegeven in bijlage ll.
De geanalyseerde ruw eiwitgehaltes in het
startvoer, het standaard vleesvarkensvoer,
het groeivoer met een verteerbaar lysinegehalte van 0,75% en het afmestvoer kwamen
goed overeen met de berekende waarden.
Het geanalyseerde ruw eiwitgehalte in het
groeivoer met een verteerbaar lysinegehalte van 0,82% was iets lager dan verwacht.
De geanalyseerde en berekende gehaltes
aan ruwe celstof kwamen in alle voeders
goed met elkaar overeen. Het ruw vetgehalte was in alle voeders lager dan verwacht
en het as-gehalte was in alle voeders iets
hoger.
De dieren konden gedurende de gehele
mestperiode on beperkt water opnemen via
drinknippels op lage druk.
2.6.Verzameling en verwerking van de
gegevens
De dieren zijn gewogen bij opleg, op ongeveer 45 kg en op ongeveer 70 kg. Het
levend eindgewicht is berekend door het
warm geslacht gewicht bij 83 kg te vermenigvuldigen met de factor 1,3. Per kg meer
of minder dan 83 kg geslacht gewicht is
deze factor 0,0025 lager of hoger dan 1,3.
De produktiekenmerken groeisnelheid,
voeropname per dag, voederconversie,
energie-opname (= EW-opname) per dag
en energieconversie (= EW-conversie) zijn
berekend over de volgende trajecten:
1. opleg tot circa 45 kg;
2. van circa 45 kg tot circa 70 kg;
3. van circa 70 kg tot afleveren;
4. van circa 45 kg tot afleveren;
5. van opleg tot afleveren.
Voor wat betreft de slachtkwaliteit zijn het
vleespercentage en de spekdikte bepaald
volgens de HGP (= Hennessy Grading
Probe)-methode. Daarnaast zijn de dieren
visueel op slachttype beoordeeld. Het
optreden en het verloop van eventuele ziekten en/of gebreken en de behandeling
ervan zijn per dier geregistreerd. Tevens is
de uitval onder de dieren bijgehouden. De
uitgevallen dieren zijn verder niet in de
berekeningen meegenomen.
De kenmerken groei per dag, voeropname

n

ö

RESULTS
3.1. Uitval en gezondheid

3.2. Mesterijresultaten

Van de 128 opgelegde dieren is één dier
uitgevallen tijdens de proef. Dit dier kwam
uit proefgroep 4.
Er zijn 43 veterinaire behandelingen
wegens gezondheidsstoornissen uitgevoerd. De verdeling van het aantal veterinaire behandelingen over de 4 proefgroepen en de reden van behandeling is weergegeven in tabel 1,

In tabel 2 staan de mesterijresultaten vanaf
opleg tot ongeveer 45 kg weergegeven. In
dit traject werden alle dieren met startvoer
gevoerd.
Er bestaan in het traject van opleg tot circa
45 kg tussen de vier proefgroepen geen
significante verschillen in groei, voeropname, voederconversie, EW-opname, EWconversie en gemiddelde verteerbaar lysine-opname per dag.

Tussen de vier proefgroepen bestaan geen
duidelijke verschillen in het aantal veterinaire behandelingen dat uitgevoerd is.

Tabel 1: Gezondheidsstoornissen gedurende de mestperiode
bble 1: Veterinary treatments dwing the fattening period
v. lys.%
0,75
Proefgroep
aantal opgelegde dieren
aantal veterinaire
behandelingen
reden behandeling:
- diarree
- kreupel

v.lys.%
0,75/0,75

v.lys.%
0,82/0,75

v.lys.%
0,82/0,67

1

2

3

4

32

32

32

32

10

8

14

11

7
3

7
1

11
3

10
1

Tabel 2: Mesterijresultaten vanaf opleg tot circa 45 kg
Table 2: Performance from 24 to 45 kg liveweight

Proefgroep
aantal dieren
begingewicht (kg)
proefgewicht (kg)
groei (gldag)
voeropname (kg/dag)
voederconversie
EW-opname (EW/dag)
EW-conversie
vert. lysine opname (g/dag)

v. lys.%
0,75

v.lys.%
0,75/0,75

1

2

3

4

32
24,3
44,3
704
1,55
2,22
1,63
2,33
l3,6

32
24,3
44,5
711
1,52
2,16
-l,60
2,27
l3,4

32
24,3
43,7
685
1,51
2,22
1,59
2,33
13,3

31
24,5
44,7
714
1,53
2,15
1,61
2,26
l3,5
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v.lys.%
0,82/0,75

v.lys.%
0,82,‘0,67

In tabel 3 zijn de mesterijresultaten vanaf 45
kg tot circa 70 kg lichaamsgewicht weergegeven De dieren uit proefgroep 1 kregen in
dit traject standaard vleesvarkensvoer verstrekt. De dieren uit proefgroep 2 kregen in
dit traject groeivoer met een verteerbaar
lysinegehalte van 0,75% en de dieren uit de
proefgroepen 3 en 4 kregen groeivoer met
een verteerbaar lysinegehalte van 0,82%.

het langzaamst gegroeid. De verschillen in
groei tussen de vier proefgroepen zijn echter niet significant. De voer- en EW-opname
is in de proefgroepen 3 en 4 iets lager dan
in de andere proefgroepen. De verschillen
in voer- en EW-opname zijn echter eveneens niet significant.
In tabel 4 zijn de mesterijresultaten vanaf 70
kg tot afleveren weergegeven. De dieren uit
de proefgroepen 1 tot en met 3 kregen in
dit traject het standaard vleesvarkensvoer
verstrekt. De dieren uit proefgroep 4 kregen
afmestvoer met een verteerbaar lysinegehalte van 0,67%

De dieren uit de proefgroepen 3 en 4 hebben duidelijk meer lysine opgenomen en
hebben een gunstiger voeder- en EW-conversie dan de dieren uit de twee andere
proefgroepen.De dieren die het groeivoer
met een verteerbaar lysinegehalte van
0,75% hebben gehad (proefgroep 2) zijn

De dieren met het laagste lysinegehalte in

Tabel 3: Mesterijresultaten vanaf 45 kg tot circa 70 kg
Table 3: Performance from 45 to 70 kg liveweight.

Proefgroep
proefgewicht (kg)
tussengewicht (kg)
groei (g/dag)
voeropname (kg/dag)
voederconversie
EW-opname (EW/dag)
EW-conversie
vert. lysine opname
(g/dag)

v. lys.%
0,75

v.lys.%
0,75/0,75

v.lys.%
0,82/0,75

v.lys.%
0,82/0,67

1

2

3

4

44,3
70,3
877
2,52
2,88ab
2,70
3,08ab

44,5
68,l
851
2,49
2,94a
2,66
3,15a

43,7
70,l
886
2,45
2,78b
2,62
2,97b

44,7
71 ,o
885
2,44
2,77b
2,61
2,96b

1 8,ga

1 8,7a

20,lb

20,0b

v.lys.%
0,82/0,67

Tabel 4: Mesterijresultaten vanaf circa 70 kg tot afleveren
Table 4: Performance from 70 to 108 kg liveweight.
0

Proefgroep
tussengewicht (kg)
eindgewicht (kg)
groei (g/dag)
voeropname (kg/dag)
voederconversie
EW-opname (EW/dag)
EW-conversie
vert. lysine opname
(g/dag)

v. lys.%
0,75

v.lys.%
0,75/0,75

v.lys.%
0,82/0,75

1

2

3

4

70,3
108,l
1.023
3,07a
3,02a
3,2ga
3,23a

68,l
107,l
1.018
3,20ab
3,16b
3,42ab
3,38b

70,l
108,O
1.043
3,23b
3,l lab
3,45b
3,32ab

71 ,o
107,9
1.031
3,l gab
3,l oab
3,41 ab
3,31ab

24,2a

21 ,3c

23,l b

24,0ab
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het voer (proefgroep 4) hebben de minste
lysine opgenomen, Deze dieren zijn echter
niet slechter gegroeid en hebben ook geen
ongunstiger voeder- en EW-conversie dan
de dieren uit de andere proefgroepen.
De dieren uit proefgroep 1 hebben in het
traject van 70 kg tot afleveren het minste
voer opgenomen en hebben de gunstigste
voeder- en EW-conversie. Alleen tussen de
proefgroepen 1 en 2 is het verschil in
voeder- en EW-conversie echter significant.
Er bestaan tussen de vier proefgroepen
geen duidelijke verschillen in groei.
In tabel 5 zijn de mesterijresultaten vanaf 45
kg tot afleveren weergegeven.
Er bestaan in het traject van 45 kg tot afleveren geen duidelijke verschillen in groei,

voeropname en EW-opname tussen de vier
proefgroepen. Zowel de voederconversie
als de EW-conversie zijn vrijwel gelijk in de
proefgroepen 1, 3 en 4. De voeder- en EWconversie in proefgroep 2 is ongunstiger.
De lysine-opname per dag is het hoogst in
proefgroep 3 en het laagst in proefgroep 4.
In tabel 6 zijn de mesterijresultaten vanaf
opleg tot afleveren weergegeven.
Uit de mesterijresultaten van opleg tot afleveren blijkt dat er tussen de vier proefgroepen geen duidelijke verschillen bestaan in
groei, voeropname en EW-opname. De dieren uit proefgroep 4 hebben een duidelijk
gunstiger voeder- en EW-conversie dan de
dieren uit proefgroep 2. Tussen de overige
proefgroepen bestaan geen duidelijke ver-

Tabel 5: M~sterîjresultaten vanaf circa 45 kg tot afleveren
Table 5: Performance from 45 to 108 kg liveweight

Proefgroep
proefgewicht (kg)
eindgewicht (kg)
groei (g/dag)
voeropname (kg/dag)
voederconversie
EW-opname (EW/dag)
EW-conversie
vert. lysine opname (g/dag)

v. lys.%
0,75

v.lys.%
0,75/0,75

v.lys.%
0,82/0,75

1

2

3

44,3
108,l
958
2,83
2,96ab
3,03
3,1 gab
21 ,2bC

44,5
107,l
950
2,89
3,05a
3,09
3,26a
21 ,6ab

43,7
108,O
972
2,87
2,96ab
3,07
3,17ab
22,3a

Tabel 6: Mesterijr~sultaten vanaf opleg tot afleveren
Table 6: Performance from 24 to 108 kg liveweigh t

Proefgroep
begingewi~ht (kg)
eindgewicht (kg)
groei (g/dag)
voeropname (kg/dag)
voederconversie
EW-opname (EW/dag)
EW-conversie
vert, lysine opname (g/dag)

v.lys.%
0,82/0,67
4
44,7
107,9
968
2,84
2,93b
3,04
3,14b
20,7c

v. lys.%
0,75

v.lys.%
0,75/0,75

v.lys.%
0,82/0,75

_ _
v.lys.%
0,82/0,67

1

2

3

4

24,3
108,l
882
2,45
2,78ab
2,6l
2,96ab
19,oab

24,3
lO7,l
876
2,47
2,83a
2,63
3,02a
f9,l ab

24,3
108,O
885
2,46
2,79ab
2,63
2,97ab
1 9,6a

24,5
107,9
893
2,44
2,74b
2,60
2,92b
1 8,5b

schillen in voeder- en EW-conversie.
De dieren uit proefgroep 4 hebben het minste lysine opgenomen, de dieren uit proefgroep 3 het meeste.

stikstofuitscheiding is in de vier proefgroepen. Bij de berekeningen wordt er vanuit
gegaan dat een big van 22 kg 525 gram
stikstof bevat en een vleesvarken van 108
kg 2.500 gram stikstof (Jongbloed et al.,
1985). De resultaten van de berekeningen
zijn weergegeven in tabel 8.

3.3. Slachtkwaliteit
De resultaten van de classificatie van de
geslachte varkens zijn weergegeven in
tabel 7.

In deze proef, met de genoemde eiwitgehaltes in het voer, blijkt dat de stikstofuitscheiding in proefgroep 4 het laagst is. Ten
opzichte van proefgroep 1 is de stikstofuitscheiding in proefgroep 4 5,5% lager. In de
proefgroepen 2 en 3 is de stikstofuitscheiding respectievelijk 3,6% en 4,1% hoger
dan in proefgroep 1.

Er bestaan tussen de 4 proefgroepen geen
significante verschillen in spekdikte en
vleespercentage. Wat betreft slachttype zijn
er wel verschillen tussen de proefgroepen.
In de proefgroepen 1 en 4 komen meer dieren met type AA en minder dieren met type
A voor dan in de twee andere proefgroepen.
3.4. Stikstof~itscheiding
In het kader van de mestproblematiek is het
interessant om te berekenen hoe groot de
Tabel 7: Slachtkwaliteit
Table 7: Slaughter quality
v. lys.%
0,75

v.lys.%
0,75/0,75

Proefgroep
aantal dieren
spekdikte (mm)
vleespercentage
%-dieren met type AA
%-dieren met type A
%-dieren met type B

32
18,7
52,l
22
53
25

v.lys.%
0,82/0,75

v.lys.%
0,82/0,67

2

3

4

32
18,7
52,O
6
78
16

32
18,6
52,3
6
81
13

31
18,5
52,2
23
58
19

v.lys.%
0,75/0,75

v.lys.%
0,82/0,75

v.lys.%
0,82/0,67

Tabel 8: Stikstof~itscheiding per vleesvarken
Table 8: Nitrogen excretion per fa ttening pig
v, lys.%
0,75
Proefgroep

1

2

3

4

stikstof-opname (g)
sti kstof-aanzet (g)
stikstof-uitscheiding(g)
meer uitscheiding
t.o.v. proefgroep 1

5.907
1.922
3.985

6.029
1.899
4.130

6.069
1.920
4.149

5.678
1.913
3.765

__

+ 3,6%

+ 4,1%

- 5,5%
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4. DISCUSSIE E CONCLUSIES
DISCUSSlONS AND CONCLUSIONS
4.1. Mesterijresultaten en slachtkwaliteit

bestaan in groei, voeropname en EW-opname. De voeder- en EW-conversie verschillen alleen duidelijk tussen de proefgroepen
2 en 4.
Het aanpassen van de voersamenstelling in
proefgroep 2 bij gelijkblijvend lysinegehalte
heeft ten opzichte van proefgroep 1 niet tot
een verbetering van de mesterijresultaten
en/of de gezondheid van de dieren geleid.
Het toepassen van driefasenvoedering met
verschillende gehaltes aan verteerbaar lysine in de voeders heeft ten opzichte van
tweefasenvoedering niet geleid tot een verslechtering van de mesterijresultaten.
Er zijn tussen de vier proefgroepen geen
significante verschillen in sla~htkwaliteit
aangetoond. Wat betreft slachttype bestaan
er wel enige verschillen tussen de proefgroepen. Een duidelijke reden is hiervoor
niet aan te geven.

In het traject van 23 tot 45 kg zijn alle dieren met hetzelfde voer gevoerd. Er zijn in dit
traject geen duidelijke verschillen in mesterijresultaten gevonden tussen de vier proefgroepen.
In het traject van 45 tot 70 kg hebben de
dieren met het hoogste verteerbaar lysinegehalte in het voer en de hoogste verteerbaar lysine-opname, de gunstigste voederconversie. Waarschijnlijk hebben deze dieren wat meer eiwit aangezet waardoor de
voederconversie gunstiger is. Omdat deze
dieren iets minder voer opgenomen hebben
dan de dieren uit de twee andere proefgroepen, zijn ze niet sneller gegroeid. De
dieren uit proefgroep 2 hebben in het traject van 45 tot 70 kg voer gehad met een
aangepaste grondstoffensamenstelling
maar met hetzelfde gehalte aan verteerbaar
lysine als in proefgroep 1. Het ruw eiwitgehalte was wel hoger. Het aanpassen van de
grondstoffensamenstelling zoals het in deze
proef gebeurd is, heeft in vergelijking met
proefgroep 1, niet tot een verbetering van
de mesterijresultaten geleid. Ook heeft het
niet tot een verbetering van de gezondheid
van de dieren geleid.
In het traject van 70 kg tot afleveren hebben de dieren met het laagste lysinegehalte
in het voer (proefgroep 4) ook de minste
lysine opgenomen. Deze dieren zijn echter
niet slechter gegroeid en hebben ook geen
ongunstiger voeder- en EW-conversie dan
de dieren uit de andere proefgroepen. Een
verteerbaar lysinegehalte van 0,67% in het
voer is in het traject van 70 kg tot afleveren
dus voldoende als de dieren in het traject
daarvoor een voer met een hoog gehalte
aan verteerbaar lysine verstrekt krijgen. Of
afmestvoer met een verteerbaar lysinegehalte van 0,67% ook goed zal voldoen als in
het traject daarvoor (van 45 tot 70 kg) voer
met een verteerbaar lysinegehalte van
0,75% wordt verstrekt, is niet met zekerheid
te zeggen. Het is mogelijk dat in zo’n geval
te weinig lysine wordt verstrekt.
Uit de mesterijresultaten over het gehele
mesterijtraject blijkt dat er tussen de vier
proefgroepen geen duidelijke verschillen

4.2. Stikstofuitscheiding
Aan de hand van de opgenomen en de
aangezette hoeveelheid stikstof is berekend
hoe groot de stikstofuits~heiding is. Uit
deze berekeningen blijkt dat de stikstofuitscheiding in proefgroep 4, door een lager
gemiddeld eiwitgehalte in het voer, 55%
lager is dan in proefgroep Is In proefgroep
3 is de stikstofuitscheiding 4,i % hoger dan
in proefgroep 1. Dit is het gevolg van het
hogere ruw eiwitgehalte in het voer en de
daardoor hogere stikstofopname in proefgroep 3 in het traject van 45 tot 70 kg.
In proefgroep 2 is de stikstofuits~heiding,
als gevolg van een hoger eiwitgehalte in het
voer in het traject van 45 tot 70 kg, 3,6%
hoger dan in proefgroep 1.
In het kader van de milieuproblematiek is
het aan te bevelen om te kiezen voor proefgroep 4. In proefgroep 4 worden de dieren
beter naar de aminozuurbehoefte gevoerd
dan in de andere proefgroepen en is de
stikstofuitscheiding het laagst.
4.3. Economische beschouwing
In de economische beschouwing wordt
ingegaan op een aantal aspecten die een
rol spelen bij de keuze tussen proefgroep 1
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gehaald omdat zo’n bedrijf voor een lagere
fosfaatproductienorm aangeslagen wordt.
Dit voordeel bestaat uit een lagere overschotheffing en afhankelijk van de hoeveelheid eigen grond, uit minder tonnen af te
voeren mest (projectgroep “Voorlichting
MARS”, 1989). MARS stimuleert het gebruik
van milieuvriendelijke voeders om zo de
belasting van het milieu, veroorzaakt door
de overmaat aan mineralen, te verminderen. Uit het bovenstaande blijkt dat de
keuze om wel of geen driefasenvoedering
toe te passen bij vleesvarkens van diverse
factoren afhangt. Bij de uiteindelijke keuze
zullen de bedrijfsomstandigheden een
belangrijke rol spelen.

en proefgroep 4 oftewel de keuze tussen
twee- en driefasenvoedering
De mesterijresultaten die behaald zijn bij
twee- en driefasenvoedering verschillen
niet wezenlijk van elkaar. Er vanuit gaande
dat het saldo per mestvarkensplaats per
jaar bij driefasenvoedering niet slechter
mag zijn dan bij tweefasenvoedering betekent dit dat de gemiddelde prijs van de
voeders in proefgroep 4 niet hoger mag zijn
dan de prijs van het voer in proefgroep 1.
Over de hoogte van de prijzen van de verschillende voeders is weinig te zeggen,
omdat deze erg afhankelijk zijn van de
grondstofprijzen op een bepaald moment.
Naast de prijs van het voer zijn er echter
nog meer factoren die bepalen of het financieel gezien wel of niet aantrekkelijk is om
driefasenvoedering toe te passen. Op een
groot aantal bedrijven zal een extra silo
geplaatst moeten worden om driefasenvoedering toe te kunnen passen. De investeringskosten van een silo van 8 ton bedragen ongeveer f 4.000,--. De jaarkosten
bedragen 13% van het geïnvesteerd vermogen Bij 1.000 mestvarkensplaatsen
houdt dit in dat de jaarkosten voor een
extra silo f 0,52 per mestvarkensplaats per
jaar bedragen. Voor bedrijven die geen
extra silo’s hoeven te plaatsen, gelden deze
kosten natuurlijk niet. Daarnaast zal er vaak
een extra voerwagen of voerdoseerwagen
aangeschaft moeten worden of een extra
resttank. Op sommige bedrijven zal een
extra voercircuit aangelegd moeten worden Het toepassen van driefasenvoedering
zal in de meeste gevallen ook extra arbeid
vragen. De hoeveelheid extra arbeid hangt
sterk af van de bedrijfsomstandigheden. De
stikstofuitscheiding in proefgroep 4 is 5,5%
lager dan in proefgroep 1. Dit is het gevolg
van een lager gemiddeld eiwitgehalte in het
voer in proefgroep 4. Bij een lager ruw
eiwitgehalte in het voer wordt er bij gelijke
technische resultaten minder stikstof aangevoerd op een bedrijf. Via het MARS (=
mineralen aanvoer registratie systeem)
wordt de mineralenaanvoer op een bedrijf
per gemiddeld aanwezig dier geregistreerd. Op vleesvarkensbedrijven wordt
naast de fosforaanvoer ook de eiwitaanvoer
geregistreerd.
Bij een lagere fosfor- en ruw eiwitaanvoer
op een vleesvarkensbedrijf kan bij deelname aan MARS financieel voordeel worden

4.4. Conclusies
Het toepassen van driefasenvoedering in
deze proef heeft niet tot een verslechtering
van de technische resultaten geleid. Op
grond van de lagere stikstofuitscheiding is
het zeer aan te bevelen om te kiezen voor
proefgroep 4, dat wil zeggen driefasenvoedering met een lager gemiddeld eiwitgehalte in het voer. Bij de uiteindelijke keuze op
een bedrijf om wel of geen driefasenvoedering toe te passen zullen echter ook diverse
andere factoren een rol spelen. In de toekomst zullen de kosten die een hogere stikstofuitscheiding met zich mee gaat brengen
mede een rol spelen.
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BIJLAGE 1: Grondstoffen en berekende chemische samenstelling van de gebruikte

vleesvarkensvoeders (g/kg).
Appendix 1: Feedstuffs and calculated chemical composition (g/kg) of the feeds used
I : startvoer
II: groeivoer met vert. lysine = 0,75%
III: groeivoer met vert. lysine = 0,82%
IV: afmestvoer met vert. lysine- 0,67%
V: standaard vleesvarkensvoer

gerst
erwten
ma‘isglutenvoermeel 19,7% RE
getoaste sojabonen
sojaschroot Braz. 46,2% RE
U.S.A. ma’isvoermeel 3,4% ruw vet
tarwegries
tapioca 67% zetmeel
citruspulp
rietmelasse
diermeel 58% RE/13% vet
veevoedervet max. 0,5% pol.
Mervit conc. slachtvarkens
Mervit
methionine
..
kri]t
monocalciumfosfaat
zout
Mervit conc. biggen
synth. lysine vloeibaar
Mervit koper
EW
as
ruw vet
ruwe celstof
ruw eiwit
lactose + zetmeel
lysine
vert. lysine
meth. + cystine
vert. meth. + cyst.
calcium
fosfor
beschikbaar fosfor
natrium
linolzuur
threonine
tryptofaan
koper

I

II

III

IV

V

252
75
50
8
163
75
23
250
__
30
30
18
7
4
15
215
5
2
4

125
50
69
50
144
100
26
347
__
30
25
20
5
__
4
3
2
__
___

125
72
26
50
160
100
60
318
__
30
25
20
5
__
4
3
2
__
__
__

__
100
66
57
117
125
25
389
30
50
__
23
5
1
495
5
23 5
__
__
__

__
100
48
59
150
125
21
375
30
50
__
22
5
3
495
5
295
__
__
__

-l,o5
65
33
43
173
380
10,o
89 8
61
514
7! 6
61
9
3!7
14
1010
69
2)
170,o

1,07
64
48
46
165
378
88
715
598
5j 0
69 6
51
219
12
14’0
9
65
118
20,o

1,07

1,07
67
49
49
145
372
798
6f7
52
414
61
416
296
1,3
14,o
5t7
15
20’0
9

1,07
68
48
49
157
360
87
715
557
4!9
61
416
296
12
1410
692
17
20’0
1

16

64
48
47
174
367
9j5
89 2
599
51
9
6j 6
533
29
1:2
14,o
68
210
20,o

BIJLAGE II:

Chemische analyse van de verstrekte voeders (g/kg voer)

APPENDIX II: Chemícal analysís of the díets offer-ed (g/kg feed).

startvoer
groeivoer
v. lys. = 0,75%
groelvoer
v. lys. = 0,82%
afmestvoer
v. lys. = 0,67%
standaard vleesvarkensvoer

droge
stof

anorganische
stof

ruw
eiwit

ruw
vet

ruwe
celstof

886

67

171

29

44

879

71

163

41

48

882

71

168

43

49

872

72

142

37

52

879

75

156

41

53
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