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Dalend rendement bijproducten maakt fermenteren interessant

Fermentatie moet
voerkosten drukken
Het aanbod aan bijproducten wordt steeds krapper en het
ﬁnanciële rendement ervan neemt af. Voor varkenshouder
Erik Kroef reden om over te stappen op het fermenteren van
voer. Dat moet de voerbenutting verbeteren en de voerkosten
drukken.
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Fermenteren
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Op het erf van varkenshouder Erik Kroef
liggen de twee fermentatietanks te wachten
tot ze kunnen worden geïnstalleerd in de
nieuwe voerloods. De nieuwe etagestal voor
3.500 vleesvarkens is in november vorig jaar
al in gebruik genomen, maar zoals dat wel
vaker gaat, liep de rest van de bouwerij iets
uit. Bouwvakkers zijn nog druk bezig met
beton storten in twee oude stallen (een was
voor biggen en een voor dragende zeugen)
om ze te verbouwen tot vleesvarkensstallen.
De Bemmelse varkenshouder hoopt dat in
februari alles klaar is en dat hij dan met fermenteren kan beginnen. De installatie moet
dan alle 6.700 vleesvarkens, verdeeld over
vier stallen, gaan bedienen.
„Dat fermenteren is eigenlijk bij toeval op
mijn pad gekomen”, steekt Kroef van wal. Hij
vertelt hoe hij eerst van plan was om in de
nieuwe stal verwarmde brij te gaan voeren,
of in elk geval het startvoer op te warmen.
Dat wilde hij zo energiezuinig mogelijk gaan
doen. Het idee was om de warmte terug
te winnen uit het water van de biologische
combi-wasser, maar dat werd nogal prijzig,
met een plaatwisselaar en een warmtepomp.
Daarop kwam installatiebedrijf Van Gemert
uit Overloon met het plan om in de vloer
tussen beide etages vloerverwarmingsslangen te leggen. De vloertemperatuur is altijd
tussen de 20 en de 25 graden. Zo kon het
water al een mooi stuk worden opgewarmd,
in combinatie met een warmtepomp die het
verder kan opwarmen tot 40 graden.
Op dat moment kwam voerfabrikant Fransen
Gerrits echter op de proppen met de vraag
of de varkenshouder misschien interesse had
in het fermenteren van voer. Kroef zat nog
volop in de bouw. En met het verwarmingssysteem dat al werd aangelegd, was het
eigenlijk nog maar een kleine stap naar de
fermentatie-installatie. „Al komt er achteraf

toch meer bij dan je denkt, met twee fermentatietanks ben je niet klaar”, lacht hij. „Maar
als je nieuw bouwt, kun je het maar het beste
in één keer goed doen.”

Fermentatie-installatie
Hij investeerde in twee dubbelwandige rvs
mengtanks van elk 14 kuub, die samen
17.000 euro kostten. Die tanks hebben elk
een roerwerk nodig dat op twee snelheden
kan draaien (5.000 euro voor twee stuks) en
de tanks komen bovendien op weegstaven te
staan om ze nauwkeurig te kunnen vullen. Tel
daarvoor 2.000 euro. Nog een keer 2.000
euro is nodig voor een aanvoervijzel met een
wisselklep. Inclusief de warmtepomp en de
slangen die oorspronkelijk waren bedoeld
voor de verwarming van brijvoer (30.000
euro), plus een geïsoleerd opslagvat voor het
verwarmde water, komt de totale investering
op ruim 56.000 euro, rekent Kroef snel voor.
Met de ‘vloerverwarmingscombinatie’ staat
er dan een uniek systeem, dat voor zover
bekend verder nog nergens wordt toegepast.

uitmaken van het totale rantsoen op drogestofbasis. Ongeveer 15 tot 20 procent is
aanvullend krachtvoer. Daarnaast blijft Kroef
bijproducten gebruiken zoals aardappelstoomschillen, biergist, tarwegistconcentraat
en frites.
Bijproducten gebruikte hij altijd veel, maar
vergeleken met pakweg tien, vijftien jaar
geleden wordt het rendement ervan steeds
kleiner, ervaart hij. „Dat is voor mij de
belangrijkste reden om te gaan fermenteren.
De hele bijproductenmarkt verandert. De
grote stromen tarwezetmeel, Amystar, Bondatar, ze zijn bijna verdwenen. Er gaat enorm
veel tarwezetmeel in de bio-ethanol en van
de rest wordt de kwaliteit steeds minder”,
meent de varkenshouder. „Tegelijkertijd blijft
de prijs relatief hoog. In de varkenshouderij
is de trend nu richting enkelvoudige grondstoffen. Het nadeel is alleen dat die niet
volledig worden ontsloten. Maar als je gaat
fermenteren, los je dat op. Gefermenteerde
tarwe is beter benutbaar dan tarwezetmeel.”

Cijfers kunnen scherper
Bijproductenmarkt verandert
De varkenshouder verwacht medio februari
te kunnen starten met fermenteren. Dat
gebeurt met een droge mix van enkelvoudige
grondstoffen zoals tarwe, gerst en soja,
aangevuld met een fermentatie-premix. Die
bestaat uit twee soorten melkzuurbacteriën
plus een katalysator waar de bacteriën snel
op kunnen groeien, om snel de gewenste
hoeveelheid rechtsdraaiend melkzuur te krijgen. Het kant-en-klare droge mengsel wordt
aangevuld met water van 37 graden tot het
beslag 30 procent drogestof bevat. Het
fermenteren duurt 24 uur. Terwijl je in een
tank fermenteert, voer je vanuit de andere.
Zo worden de vaten om en om gebruikt.
Het gefermenteerde voer gaat 30 procent

Fermentatie-systeem Fransen Gerrits

Bovendien is het zure, gefermenteerde
voer goed voor de darmgezondheid. Dat
moet zorgen voor een betere voederconversie, een verbeterde groei en nog minder
medicijngebruik. Op zich heeft Kroef geen
last van speciﬁeke ziektes of groeiproblemen
onder de vleesvarkens, maar de technische
resultaten kunnen nog wel scherper, meent
hij. „Zeker nu de voerprijzen zo oplopen, is
het des te belangrijker om de voederconversie te verbeteren.”
Kroef had tot voor kort een gesloten
bedrijf. Hij stopt nu met de zeugen en gaat
verder met vleesvarkens. Toen hij zijn eigen
Topigs 30 x Piétrain-biggen produceerde en
afmestte, realiseerde hij een gemiddelde vc
van 2.45 en een daggroei van 760 gram. X
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Voerfabrikant Fransen Gerrits werkt met een kant-en-klare droge mix, die zowel enkelvoudige tarwe, gerst, soja et
cetera bevat als melkzuurbacteriën plus een katalysator om de bacteriegroei te stimuleren. Hieraan wordt warm water
toegevoegd. Dit principe onderscheidt zich bijvoorbeeld van het fermentatiesysteem van Hendrix UTD. waarbij de
grondstoﬀen worden gemengd met water en waaraan vloeibare melkzuurbacteriën worden toegevoegd. Dat mengsel wordt vervolgens (snel) opgewarmd. „Wij beginnen direct met warm water, om te voorkomen dat er ook veel
gist ontwikkelt. Met warm water geef je de melkzuurbacteriën een extra boost, zodat ze de gisten de baas blijven”,
legt adviseur Jos Adriaans van Fransen Gerrits uit. „Wij durven nu te zeggen dat we het procedé goed onder controle
hebben.” Fransen Gerrits heeft nu ruim anderhalf jaar ervaring met het systeem in de eigen proefstal. Sinds vorig jaar
is de voerfabrikant ermee op de markt. Inmiddels zijn zeven varkensbedrijven, waaronder dat van Kroef, bezig met
ombouwen om met dit fermentatiesysteem te beginnen.
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Fermenteren

Fotoreportage varkensbedrijf
Erik Kroef (44) kocht in 1992 een bestaand varkensbedrijf in Bemmel en heeft
het in de loop der jaren uitgebreid tot 5.700 vleesvarkens en 350 zeugen. Kroef
is nu bezig de zeugentak af te stoten. Na de ombouw omvat het bedrijf dan
6.700 vleesvarkens. Die krijgen straks allemaal een rantsoen dat deels bestaat uit
gefermenteerd voer.
Bekijk de fotoreportage op www.pigbusiness.nl

Daar is nog wel ruimte voor verbetering,
erkent hij. Zeker omdat hij ook beren afmest.
„Ik werk nu sinds november met een vaste
biggenleverancier die werkt met Topigs 50 x
Piétrain. Mijn streven is een vc van 2.35 bij
800 gram groei per dag en een AutoFomscore van minimaal 100 punten. Voorheen
hadden we gemiddeld 125 ligdagen, dat
moet nu toch wel onder de 120 kunnen
blijven. Drie rondes per jaar moet goed
haalbaar zijn.”
Voerfabrikant Fransen Gerrits noteerde op
het eigen proefbedrijf in Sint Oedenrode een
besparing op de voerkosten van 5,39 euro
per afgeleverd vleesvarken. Met gefermenteerd voer verbeterde de groei van 783
naar 851 gram per dag en de voederconversie daalde van 2,51 naar 2,32, vertelt
adviseur Jos Adriaans. „En het aantal
dierdagdoseringen daalde van 8 naar 0,4.
We gebruiken al anderhalf jaar bijna geen
antibiotica meer.”
Erik Kroef denkt dat de besparing van dik vijf
euro per afgeleverd varken voor zijn bedrijf
wat aan de optimistische kant zou zijn. „Maar
met de helft ben ik ook al tevreden.” Ook in
dat geval heeft hij de investering van 56.000
euro in drie rondes terugverdiend.

Nieuwe etagestal
Maar dat is nog even toekomstmuziek;
voorlopig moet de eerste batch nog worden
gefermenteerd. Kroef draait ook nog maar
net in de nieuwe stal van twee etages. Die
zette hij neer voor 360 euro per varkensplaats. Dat is inclusief de biologische
combi-luchtwasser van Uniqﬁll en bijbeho-

rende subsidie, maar exclusief de nieuwe
brijvoerkeuken annex fermentatieloods,
die immers ook de drie bestaande stallen
bedient.
In de nieuwe stal zijn de afdelingen nu bijna
vol; de zwaarste varkens zijn binnenkort
klaar om te worden afgeleverd. De stal is
nog niet helemaal op temperatuur. In de kelderverdieping is het verse beton nog koud.
Daar zweet de muur nog behoorlijk wat
vocht uit. Maar dat komt wel goed, verwacht
de varkenshouder. „Ik ben meer benauwd
voor hete zomerse dagen, of het dan niet
te warm wordt op de bovenste verdieping.
Maar ik heb ook grondkanaalventilatie, dus
in principe zou dat ook de warmtepieken
moeten dempen.” Waterdamp vernevelen
voor de luchtinlaat is dan ook nog een optie,
geeft hij aan.

Lichtstraat
De varkens liggen op een gedeeltelijk bolle
vloer en krijgen daglicht via lichtstraten die
bestaan uit dubbelwandige plastic panelen.
Kroef zou het niet verbazen als ‘daglicht’ in
de toekomst onderdeel wordt van welzijnsconcepten. „Op deze manier speel ik daar
vast op in. En voor jezelf is het ook wel
prettig.”
Bijzonder is dat de lichtstraten in de zijgevel
zijn gecombineerd met de luchtinlaat voor
zowel de boven- als de benedenverdieping.
Daarvoor staat een soort spouwmuur met
uitsparingen voor de lichtstraat (zie foto).
Kroef levert de varkens onder Milieukeur-certiﬁcaat aan Tönnies. De Duitse slachterij belevert Nederlandse supermarkten en zo beurt

Kroef dan ook de Milieukeur-toeslag. Hoewel
hij beren mest, mag hij bij Tönnies nog best
zwaar aﬂeveren, zegt hij: gemiddeld zit hij
tegen de 120 kg levend, en 95 tot 96 kg
geslacht. De beren groeien wel iets harder
dan de gelten, maar aan de andere kant
heb je ook meer uitval, ervaart Kroef. „Zeg
2 procent bij de beren en 1 procent bij de
gelten. De beren gaan vanwege het springen
nog wel eens door het been.”

Werk zelf rondzetten
Nu hij de zeugentak afstoot, verwacht hij
straks de 7.000 vleesvarkens in zijn eentje
te kunnen managen. De varkenshouder
zal de uitdaging van het zeugenwerk wel
missen, maar hij zag geen andere mogelijkheid. „Ik had een gesloten bedrijf met 350
zeugen en 2.500 vleesvarkens, maar de
zeugenstal was oud. Daar moest te veel
aan gebeuren voor 2013. Dan kun je een
nieuwe zeugenstal zetten, maar dan wil je
meteen ook in zeugen uitbreiden en dan
was het bedrijf niet meer gesloten, of ik zou
ook de vleesvarkenstak moeten verdubbelen. Dat zou te veel kosten en bovendien
moet je dan echt met personeel gaan
werken. Daarom heb ik besloten alleen met
de vleesvarkens door te gaan. Op deze
manier kan ik het werk zelf nog rondzetten. En qua rendement zal het elkaar op de
lange termijn niet veel ontlopen, of je een
gesloten bedrijf hebt of alleen vleesvarkens
afmest.” 

Reageren?
redactie@pigbusiness.nl
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Bedrijfsgegevens
Erik Kroef (44) kocht in 1992 een bestaand varkensbedrijf

biggen zijn begin januari geboren. De twee oude stallen

in Bemmel. Dat ligt aan de oostrand van de Betuwe, tussen

worden nu weer verbouwd tot vleesvarkensstal om samen

Arnhem en Nijmegen. Op het moment van overname stond

plaats te bieden aan 1.000 varkens. Alle varkens worden

er een zeugenstal voor 200 zeugen en twee vleesvarkens-

onder Milieukeur-certiﬁcaat geproduceerd. Daarmee omvat

stallen voor in totaal 1.200 varkens, daterend uit 1980.

het bedrijf dan 6.700 vleesvarkens. Die krijgen straks al-

In 2004 kwam er een nieuwe vleesvarkensstal bij voor 2.200

lemaal een rantsoen dat deels bestaat uit gefermenteerd

varkens. De zeugenstapel werd uitgebreid naar 350 zeugen.

voer.

Daartoe werden de twee oude varkensstallen omgebouwd

Technische resultaten (op basis van de oude situatie, zonder

tot biggenstal en afdelingen voor dragende zeugen. In de

gefermenteerd voer): Topigs30 x Piétrain, vc 2.45; gemid-

zeugenstal werden ook nog 300 varkens afgemest.

delde daggroei 760 gram (beren en gelten), 125 ligdagen,

In 2012 werd een nieuwe stal met twee etages gerealiseerd

geslacht gewicht 95 à 96 kg. Uitval gemiddeld 1,5 procent.

voor 3.500 varkens. Die werd in november in gebruik geno-

Erik woont samen met Marionne Willems. Ze hebben twee

men. Kroef is nu bezig de zeugentak af te stoten; de laatste

kinderen, zoon Kian van 5 en dochtertje Linn van 3.
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