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Varkenshouder Wim Pluk heeft geen geheime tactiek

‘Ik laat de zeugen
hun gang gaan’
30

Pig BUSINESS NR 2 2013
2012

030_pb02 Wim Pluk.indd 30

14-03-13 09:15

Uitstekende worpgrootte
Tekst: Joyce Cornelissen. Beeld: Twan van Asseldonk

„Volgens mij heb ik niet het hoogst aantal levend geboren
biggen per zeug”, zegt Wim Pluk, varkenshouder in Boekel. De
cijfers zeggen iets anders. Met gemiddeld 14,5 levend geboren
biggen per worp heeft Pluk al twee jaar lang gemiddeld één
levend geboren big extra. Zijn geheim? „Ik heb geen geheimen.”

Geen extra aandacht voor de kraamstal,
geen luxe kraamhokken, een verouderde
dekstal en een pas gerenoveerde stal voor
dragende zeugen. Dat is een aantal van de
ingrediënten die leiden tot het uitstekende resultaat van 14,5 levend geboren biggen per
worp. „Volgens mij doe ik niet veel anders
dan andere varkenshouders”, zegt Wim Pluk.
Hij is zelfs een beetje verbaasd dat Agrisyst
hem heeft voorgedragen als bedrijf waar het
aantal levend geboren biggen per worp hoog
ligt.
Pluk heeft een bedrijf met 1.350 zeugen
en 9.000 vleesvarkens. Hij heeft het bedrijf
in 2000 van zijn ouders overgenomen toen
het nog bestond uit 580 zeugen en 1.400
vleesvarkens. De dieren staan allemaal op de
thuislocatie in Boekel.
De zeugen zijn gehuisvest in een aantal
stallen waarvan de oudste ruwbouw dateert
uit 1978. De dragende zeugen staan in een
afdeling waar de voerligboxen in 2012 hebben plaatsgemaakt voor voerligboxen met
uitloop. Gelijktijdig heeft Pluk door middel

van een lichtstraat in het dak ervoor gezorgd
dat de zeugen meer daglicht krijgen. Dit laatste heeft de varkenshouder ook voor ogen
in de dekstal die aan een opknapbeurtje toe
is. „Omdat de interval spenen-dekken wel wat
omlaag kan, wil ik meer daglicht in de dekstal en misschien moet ik toch ook met twee
beren gaan werken.” De verbouwing van de
dekstal die voor dit jaar gepland staat, is
voorlopig ook de laatste verandering.
Ook de kraamstallen zijn heel basic. „Ook
daar geen tierelantijnen en toch zijn de resultaten goed.” Inmiddels heeft Pluk bijna drie
rondes gedraaid in de etagestal die in 2011
voor de vleesvarkens, gespeende biggen en
opfokgelten is gebouwd.

Dieren het zelf laten doen

Gemiddeld 14,5 levend geboren biggen per
worp is hoog, maar volgens Pluk zijn er vast
nog wel varkenshouders die het nog beter
doen. Hij vindt zichzelf dan ook niet bijzonder.
„Ik laat de dieren hun gang gaan en grijp weinig
in, misschien maakt dat wel het verschil.”
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De varkenshouder schroomt niet om zijn
werkwijze op tafel te leggen. „De gelten moeten op een leeftijd van 270-280 dagen zijn bij
de eerste dekking en de eerste berigheid sla
ik consequent over.” De gelten behalen een
gemiddelde van 13,5 levend geboren biggen. Vervolgens volgt er een, volgens Pluk,
wat langere interval spenen-dekken. „Die
ligt gemiddeld rond de acht of negen dagen
terwijl de oudere zeugen op gemiddeld zes
dagen zitten.”
„Ik grijp niet in met PG om de zeugen
sneller berig te krijgen. Dat betekent dat
er af en toe een zeug is die pas op dag 16
dagen weer berig is, dat neem ik voor lief.”
Ingrijpen doet Pluk pas wanneer een zeug 23
dagen na spenen nog steeds niet berig is geweest. Het aantal zeugen dat moet worden
behandeld valt mee. „Ik gebruik maar één of
hooguit twee dozen PG per jaar, dat zijn dus
hooguit vijftig zeugen die ik moet spuiten om
ze berig te krijgen.”
In de tweede worp presteren de zeugen nog
beter met gemiddeld 14,5 levend geboren 
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In 2000 nam Wim Pluk het bedrijf in Boekel van zijn ouders over. Het bestaat nu
uit 1.350 zeugen en 9.000 vleesvarkens. In
2011 verrees achter de zeugenstallen een
twee-etagestal voor de vleesvarkens. De
dragende zeugenstal is in 2012 aangepakt, zodat de zeugen nu in groepen zijn
gehuisvest. De volgende stap is het renoveren van de dekstal. Pluk maakte gebruik
van Topigs-genetica maar gebruikt sinds 1
januari Deense genetica voor het aanfokken van gelten.
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Monitoring resultaten
Wim Pluk laat sinds de bouw van de etagestal zijn resultaten monitoren
door Agrisyst. Uit deze monitoring, waarbij de resultaten van Pluk worden
vergeleken met andere bedrijven, blijkt dat Pluk bij de top-25 procent van de
bedrijven hoort wat betreft het aantal levend geboren biggen per worp.
Meer vergelijkingen zijn te zien op www.pigbusiness.nl



biggen per worp. „Ik denk dat het resultaat
best later spenen. Ik denk dat deze actie
van de eerste
worp meetelt voor het resultaat
een halve levend geboren big per worp heeft

van de verdere worpen.” De goede resultaten
opgeleverd.” Vroeg spenen was in de situatie




bij de tweede worp doen vermoeden dat Pluk
van Pluk dus zeker niet rendabel.
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geen extra aandacht voor de kraamhokken.
kanttekening bij. „In de speenweek krijgen








„We zijn niet dag en nacht aanwezig om bij het de zeugen 200-250 gram dextrose door het
werpen te assisteren.” Pluk zet samen met
voer. De kanttekening is dat de dextrose al
drie parttime en twee fulltime medewerkers
leen ondersteunt bij zeugen die op vijf à zes
het werk op
het bedrijf rond.
dagen worden gedekt, omdat het niet lang
beschikbaar is in het lichaam.’ 
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levend geboren biggen is Pluk wel duidelijk.

 

De resultaten van de afgelopen twee jaar




zijn toe te schrijven aan de Top Select. In

2012 heeft de varkenshouder ongeveer
vier maanden gebruik gemaakt van een
Deense Duroc, maar de resultaten vielen
tegen. „Het aantal levend geboren biggen
per worp daalde naar 14. In november is
daarom de overstap gemaakt naar een PIC
426 in de hoop het aantal levend geboren
biggen per worp weer op te krikken. „De
Deense Duroc doet het goed als vleesvarken, maar is rond spenen gevoeliger
dan de Top Select. Met de PIC426 zit ik
er straks tussenin.” Pluk heeft liever een
gemakkelijke big waar weinig extra voor
nodig is. Of de overstap naar de 426 de
gewenste resultaten geeft, wordt pas over
enkele weken duidelijk. 

Reageren?
j.cornelissen@pigbusiness.nl
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Levend geboren/worp
Dood geboren/worp
Gespeend/worp



2009

2010

2011

2012

13.5

13.7

14.4

14.5

1.3

1.45

1.3

1.2

11.8

11.7

12.6

12.6
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