Nieuw-Zeelandse varkenshouderij op Europees niveau

‘Vleeskwaliteit en
smaakbeleving’
Nieuw-Zeeland staat vooral bekend om zijn melk en lamsvlees. Het
land heeft echter ook een volwassen varkenshouderijsector. Met
40.000 zeugen is de sector klein, maar de resultaten liggen op
een Nederlands niveau, laten de cijfers zien van Waratah Farms
Ltd in Otorohanga. „We kijken heel goed hoe Europa het doet.”
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Nieuw-Zeeland
Tekst en beeld: Reinout Burgers

De weg naar Waratah Farms in Otorohanga
meandert als een rivier van asfalt door de
heuvels van de Waikato regio. Op een heldere dag zijn op één van de vele hoge heuvels
toppen van het actieve vulkaangebergte in
Tongariro net te zien met Mount Ngauruhoe
als hoogste punt. Het is een groen paradijs
van honderden heuvels en vruchtbare valleien waar alles lijkt te groeien. Het is niet
vreemd dat Waikato het landbouwgebied
bij uitstek is van het Noordereiland. Alleen
deze Nieuw-Zeelandse zomer wordt het land
gekweld door droogte en de normale groene
overdaad is nu dor en bruin.

Grootste varkensbedrijf
In Otorohanga, ruim honderdvijftig kilometer
ten zuiden van Auckland ligt, ligt het grootste
varkensbedrijf van het Noordereiland: Waratah Farms Limited. Naast duizend melkkoeien huisvest het bedrijf 1.300 zeugen, het
heeft ruim 10.000 vleesvarkenplaatsen en
365 hectare grond. Het bedrijf is eigendom
van Bindi Ground en werd vijftig jaar geleden
met enkele zeugen opgezet. Tegenwoordig
wordt het geleid door bedrijfsmanager Tor-

ben Kristensen en algemeen manager Martin
Ellis en men heeft dertig man personeel in
dienst.
Een waarschuwingsbord bij de ingang van
de boerderij met regels om verspreiding van
ziekten te voorkomen, geeft aan dat het bedrijf dezelfde voorzorgsmaatregelen neemt
als in Nederland, terwijl Nieuw-Zeeland juist
door de geïsoleerde geografische ligging en
de strikte invoerregels nauwelijks varkensziekten kent. Er is een aparte oprit om
wagens te ontsmetten en bezoekers moeten
zich melden bij het kantoor.
Op het erf staat een kolossale opslagsilo
met daarnaast nog vier grote silo’s en een
aantal kleinere silo’s. In de schuur pal achter
de silo’s staat een grote mengvoermolen.
Naast de schuur met de molen staat nog
een aantal silo’s met vloeibare restproducten
van de melkfabriek. Daarachter liggen twintig stallen voor de zeugen en vleesvarkens.
De gedachte dat Nieuw-Zeeland wellicht
geen volwassen of grote varkenshouderij
heeft, is met de aanblik van de gebouwen,
techniek en infrastructuur naar de achtergrond vervaagd. De gebouwen ogen van de

buitenkant weliswaar dat ze via het principe van lage kosten zijn gebouwd. Op de
apparatuur en gebruikte technieken is niet
bezuinigd.

Brijvoer
„We maken ons eigen brijvoer met het
graan dat we verbouwen”, vertelt Torben
Kristensen. „We scheiden ook als een van
de weinige bedrijven in Nieuw-Zeeland onze
mest. De dikke fractie wordt op de akkergronden gebracht en de dunne fractie is
bestemd voor de graslanden. Hierdoor hebben we een soort kringloopsysteem.” Torben
is van oorsprong Deen en woont al sinds de
jaren tachtig in Nieuw-Zeeland. Juist door
zijn afkomst, het feit dat hij nog regelmatig
naar Denemarken reist en contacten met
de Deense varkenssector onderhoudt, is
Waratah Farms een varkenshouderij dat qua
bedrijfsvoering en resultaten kan wedijveren
met de Europese sector. Torben is de voerexpert van het bedrijf. Hij stelt het voer en
rantsoen in overleg met een onafhankelijke
voerdeskundige zelf samen en de overheid

controleert het regelmatig.
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Fotoʼs
In Otorohanga ligt het grootste varkensbedrijf van het Noordereiland: Waratah
Farms Limited. Naast 1.000 melkkoeien huisvest het bedrijf 1.300 zeugen,
heeft het ruim 10.000 vleesvarkenplaatsen en 365 hectare grond. Het bedrijf
is eigendom van Bindi Ground en wordt geleid door bedrijfsmanager Torben
Kristensen en algemeen-manager Martin Ellis en men heeft dertig man personeel
in dienst.
Bekijk de fotoreportage op www.pigbusiness.nl

Het dieet wordt met behulp van het FeedMania-programma per groep zeugen of biggen
elke keer anders samengesteld. De keuze
van brijvoer heeft vooral te maken met het
aanbod aan ingrediënten, maar in het soms
warme Nieuw-Zeelandse klimaat garandeert brijvoer dat de varkens in ieder geval
voldoende vocht binnen krijgen. Inmiddels
heeft Torben behoorlijk wat ervaring in het
samenstellen van voer met verschillende
ingrediënten.
„Doordat wij het graan zelf verbouwen, zijn
wij voor een belangrijk deel zelfvoorzienend.
Naast het eigen graan kopen we, afhankelijk
van de prijs, ook gerst, soja en melkproducten. We proberen het goedkoopste voer
samen te stellen.” Torben maakt niet alleen
het voer voor zijn eigen bedrijf, maar ook
voor andere boeren. De mengvoermolen heeft
een capaciteit van 16 ton per uur en voor het
vervoer van het voer is een transportbedrijf
ingeschakeld dat de afnemende varkenshouder betaalt. De samenstelling van het voer dat
anderen afnemen, verschilt niet met het voer
dat Torben op zijn bedrijf gebruikt. „Wat goed
is voor ons, is ook goed voor anderen”, is
zijn stelling. Het brijvoer wordt via een nieuwe
geautomatiseerde Big Dutchman voerinstallatie aan de varkens gevoerd.

Duroc en Yorkshire
De trots van Waratah Farms zijn de Duroc- en

Large White Yorkshire-zeugen. Het genetische materiaal is vooral afkomstig van Genetics Norway. Torben: „We importen sperma
van Duroc en Yorkshire. Genetisch materiaal
via sperma brengt namelijk minder risico op
ziekte met zich mee. Het sperma is gegarandeerd vrij van ziekten. De Yorkshire willen
we vooral hebben vanwege de moederkwaliteiten, het gemiddelde groeigewicht per dag
en magerheid. Duroc is voor ons belangrijk
voor spierdikte of spier/vet-verhouding en de
goede voederconversie.”
Door het goede fokmateriaal liggen de
resultaten op een Europees hoog niveau.
„We hebben gemiddeld ongeveer 26 tot 27
biggen per zeug per jaar. Genetisch kunnen
de zeugen 30 biggen per jaar krijgen. Zeker
de F1-zeugen, maar dat is eigenlijk teveel
werk om te realiseren en we vinden dit ook
een te hoge productie voor de zeug. Het
geboortegemiddelde ligt op 12,5 biggen per
worp en we spenen gemiddeld 11,5 biggen
per zeug per worp.”
Doordat Waratah Farms een van de beste
foklijnen van Nieuw-Zeeland heeft, is er ook
veel vraag naar het Waratah genetisch materiaal in eigen land. Op een andere locatie
hebben ze een KI-station waar ze sperma
produceren voor onder meer de verkoop aan
andere varkenshouders.”
Ook resultaten bij de vleesvarkens spreken
voor zich. In de eerste vier weken, week 4

tot 8, is de groei 475 gram per dag. In week
8 en 12 bedraagt de groei 650 gram per
dag en in de laatste fase is dit opgelopen
tot 1.000 gram per dag. „De vleesvarkens
leveren we af op een gewicht van 65 tot 70
kilo”, legt Torben uit. „Dat is aanzienlijk lager
en eerder dan in Europa, maar in Nieuw-Zeeland wil de consument net als in Engeland
kleinere karbonaadjes en porties van het
varken. Per kilo ontvangen we op dit moment
ongeveer 3,90 Nieuw-Zeelandse dollars.
Omgerekend is dat 2,53 euro. De spekdikte
mag niet dikker dan 12 millimeter zijn en hoe
magerder het varken, des te beter de prijs.”

Groepshuisvesting
Voor het management wordt gebruik
gemaakt van het Elite Herd Pig Production
Program. De wekelijkse productie van biggen
ligt op 48 zeugen met een gemiddeld aantal
van 12,5 biggen per worp en voor de vleesvarkens hanteren ze een ‘flat deck’ systeem
van all-in en all-out. Biggen en vleesvarkens
worden niet geselecteerd op gewicht,
maar in sociale groepen ingedeeld. Dit om
teveel stress en verspreiding van ziekten te
voorkomen en het is minder arbeidsintensief.
De zeugen zijn gehuisvest in groepen in afdelingen van 10 tot 12 zeugen per groep. De
zeugen blijven hun hele leven zoveel mogelijk
bij elkaar, maar het absoluut navolgen van
indeling op pariteit heeft geen prioriteit. Per

Ruimte voor groei Nieuw-Zeelandse varkenshouderij
Met 1.300 zeugen behoort Waratah Farms tot een van de grotere

fabriekjes. Tegenwoordig zijn het vooral de gebieden met graanteelt

varkenshouderijen van Nieuw-Zeeland. 56 procent van de productie is

waar de varkensbedrijven zitten. Op het Zuidereiland vind je veel Free

in handen van bedrijven die groter zijn dan duizend zeugen. In totaal

Range of scharrelbedrijven. Bedrijven die de varkens op stal hebben,

zijn er 40.000 zeugen, 200 bedrijven, 770.000 vleesvarkens of 49.000

moeten voldoen aan de ʻAnimal Welfare (Pigs) Code of Welfare 2005ʼ.

ton vlees en dat is goed voor 50 procent van de afzet in eigen land.

Ook moeten bedrijven voldoen aan de milieuregels van de ʻResource

De rest van de behoefte aan varkensvlees wordt geïmporteerd. Er is

Management Act 1991ʼ. Maar de sector heeft zelf ook een code ont-

daarom ruimte voor groei van het aantal zeugen en bedrijven, maar

wikkeld voor een duurzame varkenshouderij.

die groei wordt enigszins getemperd door de goedkope import van

De sector wordt aangestuurd door de ʻPork Industry Boardʼ, het

varkensvlees uit Europa en Noord-Amerika.

Nieuw-Zeelandse equivalent van het Landbouwschap. De board ver-

Een groot gedeelte van de varkensbedrijven zit op het Zuidereiland

zorgt de promotie, marketing, onderzoek, ontwikkeling en het stimu-

waar het klimaat net is kouder en natter is. Tot in de jaren vijftig was

leren van duurzaamheid en hogere productie. Het grootste voordeel

het grootste gedeelte van de varkens op melkveebedrijven gehuisvest

van de Nieuw-Zeelandse varkenshouderijsector is dat er nauwelijks

om zo te proﬁteren van de magere melk afkomstig van de vele zuivel-

ziekten zijn en dat de varkens vrij van virussen zijn.
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zeug is er 2,5 vierkante meter oppervlakte.
Net als in Europa gelden ook in Nieuw-Zeeland regels voor dierenwelzijn. Torben: „De
regels zijn hier bijna hetzelfde, want veel van
de dierenwelzijnsregels hebben we overgenomen van Europa. We kijken heel goed
hoe Europa het doet, We lopen slechts een
paar jaar achter. Maar in 2015 moeten ook
in Nieuw-Zeeland alle zeugen in groepshuisvesting zitten.” Ook de vleesvarkens krijgen
voldoende ruimte in stallen met veel daglicht
en frisse lucht. „Af en toe krijgen ze een
handvol hooi en de zeugen stro. Dan hebben
ze wat te doen.”
Dierenwelzijn is volgens Torben vooral het
minimaliseren van stress bij de varkens,
maar ook voor het personeel. Minder
gestrest personeel zorgt voor minder stress
bij de varkens. „Een goede werkomgeving is
belangrijk en dat betekent goed personeel,
dat een goede opleiding en training krijgt.”

Combi Flex kraamhok
Een belangrijk welzijnsaspect op Waratah
Farms is de installatie van de laatste innovatie op het gebied van kraamhokken, waar
de zeug vrij kan rondlopen en de biggen
door betere toegang tot de moeder een
hoger speengewicht krijgen. In Nederland
wordt geëxperimenteerd met het Pro Domi
systeem; Waratah Farms heeft gekozen voor
een soortgelijk systeem, maar van Deense
makelij: de Combi Flex van Vissing Agro met
een afmeting van 240 bij 240 centimeter.
„Ook wij experimenteren nu een jaar met
deze hokken en tot nu toe voldoen ze prima
aan onze verwachtingen. De bedoeling is dat
we straks alle kraamstallen gaan voorzien
van de Combi Flex systemen.”

Antibiotica
Op het varkensbedrijf wordt geen antibiotica
preventief toegepast. „That’s just not done”,
zegt Torben („Dat doen we gewoon niet”).
„Ook zitten er in het voer geen medicijnen
of groeihormonen. We kopen wel premix van
probiotica en vaccineren preventief tegen
een aantal ziekten. Maar het voorkomen van
ziekten moet vooral geschieden door goede

hygiëne. De stallen worden met grote regelmaat schoon gemaakt en gedesinfecteerd;
om de vier weken als de varkens worden
verplaatst. Dat helpt om de cyclus van de
bacteriën te doorbreken en we verplaatsen
de varkens pas bij voorkeur als de stal minimaal twee dagen leeg staat. De maatregelen
zorgen er voor dat de gezondheidsstatus
van het bedrijf hoog is. Houd de varkens
gezond, is een prioriteit en dat doe je vooral
door goed voer en een gezond klimaat.”

Martin Ellis (links) en de uit Denemarken afkomstige Torben Kristensen zijn de eigenaren.

Eigen vleesmerk
Een bijzonder aspect van Waratah Farms
is dat ze een belangrijk deel van het vlees
onder eigen naam afzetten aan een groot
aantal winkels en restaurants. „20 tot 25
procent zetten we af onder de naam Waratah
Duroc Pork”, vertelt Martin Ellis. „Het andere
gedeelte verkopen we aan een grote inkooporganisatie. De bedoeling is dat het aandeel
van ons eigen merk steeds groter wordt.
Eigenlijk is de eigen afzet vanzelf gegaan. De
oprichter van Waratah Farms, Alex Ground,
begon daar al vroeg mee en zijn zoon Bindi
is hier mee doorgegaan.”
„Pas recent hebben we aan onze eigen afzet
een merknaam verbonden. We promoten
het vlees vooral op de uitstekende kwaliteit
en voortreffelijke smaak. Teveel bedrijven
richten zich op dierenwelzijn, maar wij
vermarkten juist op de smaakbeleving van
ons vlees door de consument te wijzen
op de hoge genetische kwaliteit van onze
vleesvarkens, het voedsel dat ze krijgen en
de zorg die wij ze geven. De kwaliteit van al
onze varkens is hoog en dat is belangrijk,
want de consument moet elke keer weer
voor ons product willen kiezen. Het gaat niet
alleen om het maken van winst op de korte
termijn, maar om klanten behouden voor de
lange termijn. We merken nu al dat de afzet
toeneemt en dat komt vooral door de mondtot-mond reclame. They tell that our pork
taste great.” („Ze zeggen dat onze varkens
heerlijk smaken.”) 

Reageren?
redactie@pigbusiness.nl

De sobere buitenkant van de stallen van Waratah Farms in Otorohanga.

Het bedrijf voldoet aan hoge dierenwelzijnseisen. Zo liggen de zeugen in groepshuisvesting.

De huisvesting voor de vleesvarkens is eenvoudig opgezet met een open structuur.
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