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Training Voeding Zeugen

‘Elk bedrijf is anders en
voerschema is maatwerk’
Voeding is het meest kritische aspect van een varkenshouderij.
Het bepaalt kosten en inkomsten; hoe beter het voerregime, des
te beter de resultaten. Kennis van voer en voeren is onontbeerlijk.
Stichting Kwalitatief Personeel Varkenshouderij (KPV) geeft
medewerkers en varkenshouders een training ‘Voeding Zeugen’.
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Optimaal je zeugen voeren, blijft een
uitdaging. Een zeugenhouder streeft naar
resultaten. Dertig biggen of zelfs 34 biggen
per jaar per zeug. Dat vraagt om kennis en
kunde om op het scherpst van de snede
biggen te produceren. Het is bijna letterlijk
een ‘fingerspitzengefühl’ om het beste uit de
zeugen te halen en de zeug het beste te geven. Niet alleen voor de varkenshouder is die
kennis belangrijk, ook voor zijn personeel.
Stichting KPV organiseerde in het kantoor
van De Heus Veghel de training Voeding
Zeugen met Gertjan Ruis, productmanager
Varkens van De Heus, als cursusleider. Hij is
binnen de mengvoerfabriek verantwoordelijk voor de receptuur van de verschillende
varkensvoeders die de fabrikant produceert.
De twintig cursisten van zes verschillende
bedrijven hadden ieder een eigen motivatie
om aan de training mee te doen.
„Hoe kunnen de resultaten hoger en is er
nog meer uit voer te halen?” „Een kleine verandering kan veel effect hebben. Ik heb meer
kennis nodig om dat te doen.” Of: „Ik wil mijn
kennis bijspijkeren en ik ben benieuwd naar
kennis van anderen.” „Ik wil meer diepgang
in kennis van brijvoer.” „Ik zit altijd met mijn
neus in de stal en wil eens daar buiten kijken
voor meer kennis.” Gertjan Ruis glimlacht.
„Dat is een goede opmerking. Het is goed
om je neus ook eens ergens anders in te
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stimuleer je de uiergroei en het geboortegewicht van de biggen. Iedere fase is dus
belangrijk. Ieder bedrijf is echter anders en
een voerschema is maatwerk.”
Om te controleren of de zeug optimaal in
conditie is, is een spekdiktemeting belangrijk. Volgens Ruis kan een varkenshouder
wellicht 80 procent van de gevallen goed
schatten, maar bij 20 procent is het gewoonweg niet te zien en moet men dus altijd
meten. Ruis: „Spekdiktemeting is leidend.
Breng de spekdikte in kaart. Eigenlijk heb
je ook het gewicht nodig om de conditie te
bepalen, maar dat is in de praktijk lastig.” De
cursisten opperen dat je dit ook kunt schatten, maar ook hier geldt dat men niet altijd
goed schat.

steken. Kennis vergaren is belangrijk en dit
door vertalen naar de dagelijkse praktijk van
het bedrijf.”

Voerschema
Elk zeugenbedrijf heeft een specifiek
voerschema voor zeugen. Ruis vraagt de
cursisten, de meesten zijn medewerker op
een varkensbedrijf, om de voerschema’s op
te schrijven van dag 1 tot 30; dag 30 tot
80 en dag 80 tot 110. De verschillen zijn
niet heel groot. Voor dag 1 tot 30 geven de
meeste cursisten op hun bedrijven van 2,7
kg tot 2,9 kg drogestof per zeug. Één bedrijf
geeft 3,5 kg drogestof. Voor de periode van
dag 30 tot 80 geven de bedrijven tussen de
2,6 en 2,8 kg en voor dag 80 tot 110 tussen de 2,8 en 3,2 kg.
Ruis: „Het voerschema heeft effect op veel
aspecten. De vitaliteit van zeug en big,
conditie, uniformiteit, stimuleren uiergroei,
geboortegewicht. Vroeger zeiden ze dat je
de zeugen in de eerste zes weken niet teveel
moest voeren, maar door in de eerste weken
wat meer te voeren, komt dit de uniformiteit van de biggen ten goede en kun je de
conditie van de zeug op peil brengen. In het
middentraject geef je wat minder voer. Deze
periode zorgt voor vitaliteit van de biggen. In
de eindfase voor het werpen tussen dag 80
en 110 geef je weer wat extra. In deze fase

Optimaal conditieherstel
Goed zeugenvoer moet voldoen aan smakelijkheid en een constante samenstelling van
dezelfde ingrediënten. Het is niet goed dat
de samenstelling vaak of in te grote sprongen verandert. Al was het alleen maar om
te weten dat bij problemen het voer niet de
oorzaak kan zijn. Verder is het volgens Ruis
belangrijk dat het voer voldoende eiwit en
energie heeft voor een optimaal herstel van
de conditie van de zeug. Dat moet namelijk
in de eerste dertig dagen zijn gerealiseerd.
Verder moet het voer de zeug een bepaald 

Grondstoffen ruiken, kijken en proeven
De cursisten krijgen ook nog uitleg over de

„De kwaliteit van het voer en een goede voerop-

verschillende grondstoffen die in varkensvoer

name worden door veel factoren bepaald. Let op

worden gebruikt, zoals tarwe, raapschroot,

de grondstofkeuze met de juiste gehalten in eiwit,

lijnzaad, sojaschroot, pulp, zonnebloemenschroot,

energie en vezels. Ook de grondstofkwaliteit is van

palmpitschilfers, gerst en maïs. Ze kunnen ruiken,

belang voor de smakelijkheid en verteerbaarheid.

kijken en proeven.

Daarnaast blijkt dat voervorm ook invloed heeft.

„Tarwe, gerst, lijnzaad en maïs zijn voor energie.

Het soortelijke gewicht van het voer heeft ook ef-

Sojaschroot voor eiwit. Palmpitschilfer, raapschroot

fect, maar voor de voeropname zijn ook tempera-

en zonnebloemschroot voor eiwit en vezels”, zegt

tuur, water en voertijden belangrijk. De zeug vreet

Gertjan Ruis. „Luxe drachtvoer bestaat uit meer ei-

boven de 25 graden aanzienlijk minder. En tijdens

wit voor jonge zeugen of conditieherstel. Onrustige

het werpen zakt ineens de waterbehoefte van 19

zeugen kun je het beste wat meer vezel geven voor

naar 12 liter om daarna in drie weken tijd naar 40

een langzamere vertering, dat wordt door bacteriën

liter per dag toe te nemen. Dat is belangrijk om te

in de dikke darm verteerd.”

weten.”
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verzadigingsgevoel geven. Dat geeft rust.
„Bovendien moet je met het voer de vitaliteit
van pasgeboren biggen kunnen sturen. Dat
vermindert de sterfte bij biggen.”
„Met het voerschema moet je daarnaast rekening houden met de onderhoudsbehoefte
van de zeug; de gewichtsontwikkeling naar
een volwassen zeug, het conditieherstel van
de vorige lactatie, de groei van baarmoeder
en uier. Als je kijkt naar het gewichtsverloop
of de ontwikkeling van de zeug, wordt het
gewicht elk jaar een beetje hoger tot 290 kg
inclusief baarmoederinhoud. Het spekdikteverloop blijft bij jonge en oude dieren min of
meer gelijk. Met een minimum net onder de
13 millimeter na bevruchting en een maximum net boven de 18 millimeter vlak voor
het werpen. Het is daarnaast belangrijk om
een inschatting te maken voor het herstelvoer van het conditieverlies.“
Nog meer weetjes, die de varkensvoerdeskundige aan de cursisten vertelt. Elke
millimeter spekdikte kost 7,5 EW (Energiewaarde). Tien kg extra lichaamsgewicht kost
0,1 EW in onderhoud. Het geboorteproces
vraagt 1 kg vetverbranding en dat is 4 kg
voer. Een liter melkproductie is 0,5 kg voer
en de biestproductie is 7 tot 8 liter. Daarbij
komt nog dat een lacterende zeug maar
100 gram voer kan vreten per minuut. Met
al deze aspecten moet rekening worden gehouden in de samenstelling van het voer en
voerschema. Daarbij komt ook nog dat als
het herstel niet snel genoeg gaat en de dieren met een hoog gewichtsverlies de nieuwe
lactatie ingaan, ze kwalitatief minder goed
ontwikkelde baarmoeders krijgen. Ruis: „Het

gewichtsverlies moet je dus zoveel mogelijk
beperken in de kraamstallen. Zorg dus dat
de je de zeugen op gewicht krijgt.”

Onderzoek
Uit proeven van Wageningen UR blijkt dat
het geven van extra energie door middel
van dextrose een betere toomgrootte plus
betere uniformiteit van biggen oplevert. De
Heus heeft zelf ook onderzoek gedaan naar
het beste voerschema volgens het hooglaag-hoog principe of een hoge voergift van
0 tot 35 dagen, lage voergift van 35 tot 80
en weer een hoge voergift van 80 tot 110
dagen. Bij de eerste fase zit er nog even een
kleine tussenfase waar tot dag 10 even iets
minder wordt gevoerd. Dat verkleint de kans
op terugkomers bij jonge zeugen.
Uit het onderzoek van De Heus komt naar
voren dat bij een hoge voergift in de eerste
fase er grotere tomen zijn en zwaardere
placenta’s op dag 35 met een betere hechting van embryo’s. In de tweede fase van 35
tot 80 dagen is het belangrijk dat men niet
beneden onderhoudsbehoefte voert; 2,5 kg
is een ondergrens. De derde fase is weer
belangrijk. Dan is extra voer nodig voor de
groei van de biggen. In de laatste week is de
voergift van belang voor de biestproductie
en het geboorteproces.
Naast de proef met het hoog-laag-hoog
voerschema heeft De Heus ook een proef
gehouden met een geleidelijk voerschema.
Het verschil was 0,5 big meer in het voordeel
van het hoog-laag-hoog voerschema. Vooral
bij een hoog gewichtsverlies zijn er meer
problemen bij een geleidelijk opbouwend voer-

schema. „Het advies is dat van 0-7 dagen
er tussen de 2,3 tot 2,7 kg drogestof voer
wordt verstrekt. Van 7 tot 35 dagen 2,7 tot
3,0 kg; van 36 tot 80 dagen 2,5 tot 2,7 kg
en 80 tot 110 dagen 3,0 tot 3,2 kg voer.”

Lactovoer
Vlak voor het werpen moet de voergift
volgens Ruis afgebouwd worden om
vervolgens weer opgebouwd te worden met
lactovoer. In een proef waarbij een groep
2 kg lactovoer en een opbouw naar een
maximale voergift van 7 kg in 15 dagen
kreeg en een andere groep 2,7 kg en een
maximale voergift van 7 kg in 10 dagen,
kwam naar voren dat de hogere voergift
vanaf werpen significant minder uitval bij de
biggen gaf en significant hogere toomgewichten na 7 dagen. Het voordeel van toomgewicht in de eerste week zet zich door in
de verdere lactatieperiode. Ruis: „Kanttekening bij deze proef was dat de groep met
hogere voergift méér voercorrecties gaf.
Oftewel het loont om méér voer te geven in
de kraamstal, maar de zeugenhouder moet
erop bedacht zijn dat die voerstrategie
extra inspanning verlangt.”
In een andere proef van De Heus werd een
hoog EW lactatievoer vergeleken met een
laag EW lactatievoer. Daar werd geconstateerd dat in de eerste week na werpen
weinig tot geen verschillen werden gezien,
maar vanaf de tweede week gaf het hoge
EW voer voordelen op toomgroei. 

Reageren?
redactie@pigbusiness.nl
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Stuwing op uier
Op het biologische bedrijf van Joost van Alphen,

aan het werpen te laag. 2,5 kg na het werpen is

die samen met zijn medewerkers Hans Diepstraten

zo’n beetje de ondergrens.”

en Iris Brugman, de training volgde, hebben de

Volgens de voerdeskundige moet je vier dagen

zeugen problemen rond het werpen. Joost van

voor het werpen het voer wijzigen voor maximaal

Alphen: „Er komt teveel stuwing op de uier en de

effect. Het duurt namelijk vier dagen voordat de

biggen kunnen de melk niet wegdrinken.” Het

zeug het totale positieve effect van de lactovoe-

voerschema dat Van Alphen heeft, is anders dan

ders voelt. Zolang duurt het voordat de lactovoe-

het advies van Ruis. Een te hoge voergift tussen

ders volledig door het lichaam zijn opgenomen.

dag 35 en 80 en een te lage voergift vanaf opleg in

„We hebben de basisbegrippen weer bijgespij-

kraamstal.

kerd”, zegt Joost van Alphen. „En je kunt je domme

Ruis: „Het kan zijn dat je een te hoog EW in je voer

fouten er weer eens uithalen met deze kennis. We

hebt, die de stuwing op de uier veroorzaakt. Maar

hadden een bijzonder bedrijfsprobleem en nu heb-

ik denk dat je iets omlaag moet gaan in je voergift

ben we weer richting gekregen om het probleem

op dag 35-80 en het adviesvoerschema moet

op te lossen. We gaan in ieder geval proberen om

volgen. Verder is een voergift van 1,2 tot 1,3 kg tot

iets rustiger te voeren van dag 35 tot 80.”
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