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Focus op … de varkenshouderij vandaag
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De varkenshouderij verkeert nu al geruime
tijd in crisis. Rond de jaarwisseling waren
de varkensprijzen zelfs extreem laag, terwijl de kosten – vooral dan de voederkosten – ontzettend hoog bleven. Om hierop
antwoorden te kunnen bieden met structurele maatregelen wordt de hele sector
onder de loep genomen in een reeks van
7 dialoogdagen. Bert Bohnen van de Studiedienst geeft een verslag. Uit de economische en technische resultaten van de
sector tussen 2007 en 2009, een rapport
van de Vlaamse overheid, leren we echter dat er ook grote verschillen tussen de
bedrijven blijven bestaan. Bekijk dus je
eigen cijfers en vergelijk ze met deze van
collega’s. Samenkomen met een bedrijfsleiderskring (blk) is daarom erg nuttig.
Wij gingen op bezoek bij de blk van Kinrooi. We werpen ook een blik over de grenzen. De Duitse varkenssector zit vooral
geconcentreerd in het noordwesten.
Vandaag moet je bij renovatie of nieuwbouw van je stallen aan heel wat wetgeving
voldoen. Dit leidt meermaals tot inventieve
ideeën. Bij de familie Gios in Herenthout
heeft men zelfs een prototype van een
emissiearme vleesvarkensstal uitgewerkt,
terwijl Patrick en Rika Horten uit Millen
hun drachtige zeugen huisvesten in een
eenvoudige strostal in een loods.

In december 2010 kondigde minister-president Peeters
‘dialoogdagen varkenshouderij’ aan in het kader van de crisis.
Bedoeling is door middel van een breed overleg op Vlaams
niveau tot maatregelen te komen die nodig zijn om de periode van nu tot 2020 als een vitale sector te overbruggen. Een
een terugblik op wat is en nog komt.

– Bert Bohnen, Studiedienst –
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breed overleg met alle geledingen van de sector werd opgezet;
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Een greep uit de dialoogdagen
varkenshouderij
van de sector is goed, maar om te kunnen inspelen op evoluties naar 2020 is er
optimalisatie nodig. Voor de structuur van
de zeugenhouderij is het in het kader van
2013 evenwel opletten geblazen dat door
de slechte conjunctuur heel wat kleinere
bedrijven opschaling tegen dat jaar niet
meer zien zitten en afhaken.
Een verhoogde biggenimport is niet
alleen een gemis aan inkomen, maar kan
ook de globale bevleesdheid van het Belgisch product te verregaand aantasten.
Vanuit de distributiesector stelt men
dat de controleerbaarheid van de hele
keten vandaag een voorbeeld is voor heel
wat andere eu-regio’s. Dit is ook de basis
waarom gekozen wordt voor Belgisch
vlees. Evenwel moet worden opgelet dat
de Vlaamse varkenshouderij niet te veel
productengericht en (daardoor) te weinig
consumentgedreven is. Productdiversifiëring op vraag van de consument moet
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Algemene visie
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De huidige malaise in de sector is groot,
vooral vanwege aanhoudende hoge voederkosten en een (te) lage verkoopprijs om
deze kosten te compenseren.
Om een succesvol bedrijf te kunnen
uitbouwen en dit vol te houden, moet de
landbouwer tegenwoordig een manager
in het kwadraat zijn. De rentabiliteit van
zijn bedrijf is immers afhankelijk van
onder meer technische prestaties, voederen investeringskosten en de laatste jaren
meer en meer milieukosten. De structuur
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aandachtig gevolgd worden. Aspecten
van duurzaamheid zullen in de komende jaren sterker op de voorgrond treden.
Vraag is evenwel of de consument ervoor
wil betalen.
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Eén zaak is duidelijk: diegenen die vooraf
dachten dat dit een wondermiddel was,
dat plots de prijzen en de markt op korte
termijn kan veranderen, komt bedrogen
uit. Anderzijds is de discussie geen maat
voor niets als men er een concreet vervolg
aan brouwt inzake maatregelen. Hierbij al
enkele besproken aspecten.

Rentabiliteit
De vruchtbaarheid bij de zeugen is de
laatste decennia een succesverhaal. Dit is
vooral toe te schrijven aan de worpgrootte,
minder aan de worpindex. De prijs en
opbrengst zijn evenwel een ander verhaal.
Bij vleesvarkens zijn verbeterde technische resultaten minder uitgesproken. Dit
heeft ook te maken met nutriëntenarm
voeder, gericht op lagere uitstoot en betere
milieuresultaten.
De verschillen in prestaties tussen
bedrijven kunnen in mindere mate verklaard worden door een verschil in productiegetal (bij zeugen), maar vooral door
verschillen in voederconversie bij vleesvar-
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Figuur 1 Resultaten van de metingen van de klasseringstoestellen
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Momenteel loopt er in 2 Vlaamse slachthuizen een uitgebreid
onderzoek om alle klasseringstoestellen in de slachthuizen
opnieuw te standaardiseren. Dit onderzoek gebeurt in opdracht
van minister-president Peeters en in samenwerking met het
ministerie van Landbouw, ivb en cbkc (de vleescel).
De directe aanleiding waren sterk afwijkende vleespercentages
van het gesofisticeerde toestel vcs2000-3c, doch het was al langer
een verzuchting van de sector om meer zicht te hebben op de
onderlinge vergelijking van de resultaten. Dat de resultaten niet
vergelijkbaar zijn, bleek afgelopen week opnieuw toen ivb zijn
jaarverslag bekendmaakte.
In figuur 1 zijn de resultaten van 2010 uitgezet naargelang het
vleespercentage. De grafiek toont een ruime spreiding van het

Slachtproces en vleeskwaliteit
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vleespercentage, maar ook een verschil in percentage mager vlees
van ongeveer 2,5%. Aangezien de verschillende toestellen in meerdere slachthuizen staan en gelet op het groot aantal karkassen,
kan ervan worden uitgegaan dat deze verschillen in grote mate te
wijten zijn aan de werking van de toestellen.
Versnijdingsproef De nu lopende versnijdingsproef gebeurt op
2 manieren. Vooreerst worden 140 varkens met slechte tot goede
bevleesdheid door alle toestellen bemeten. Verschillen in resultaten kunnen dus niet aan het varken liggen. Verder worden deze
140 varkens tot in detail versneden, waarna vlees en beenderen
worden gescheiden om het juiste percentage mager vlees per varken te kennen. Een tijdrovend werk als je ervan uitgaat dat 1 man
bijna een dag nodig heeft om een varken in detail te versnijden. De
proef loopt over een periode van bijna 2 maanden en wordt uitge-
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De laatste kilo’s
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Aan dit thema werd in de dialoogdagen
heel wat aandacht besteed. Duidelijk is dat
op het Belgisch varken te weinig onderzoek bestaat inzake rendement van de
laatste kilo’s.
De overheid beloofde nu dringend bijkomend onderzoek. Immers met de huidige grondstoffenprijzen en de verhoogde
mestkosten zal het slechts in uitzonderlijke gevallen zijn dat er aan de laatste
kg van zwaardere varkens nog verdiend
wordt. Hierover werd ook een hele discussie gevoerd met de slachthuizen. Duidelijk is dat zwaardere varkens bij hun een
kostprijsbesparing oplevert bij slachten
en versnijden. Al te gemakkelijk wordt in
de vraag naar een zwaarder karkas uitsluitend gewezen op de afzetmarkt. Als dat
zwaardere varken echter meer kost, moet
de afzetmarkt ook bereid zijn hiervoor een
prijsverschil op tafel te leggen.
De hele discussie werd nog doorkruist
door de problematiek van castratie. In
de toekomst moet zeker met beertjes
gestreefd worden naar beduidend lagere
gewichten om berengeur te vermijden.
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In de discussie over het beter bevleesde
varken kwam vooral vanwege Fenavian
kritiek over het probleem van pse-vlees.
Tegelijkertijd stelde men dat hun verwerkers de Belgische hammen veel duurder

klein percentage wordt als onvoldoende
teruggestuurd naar de versnijder. Ten eerste is de duurdere prijs voor die Belgische
ham het bewijs dat het product in zijn huidige conformatie nodig is en ten tweede
dat het dankzij de betere bevleesdheid is
dat dit product ter beschikking is. Vraag is
dan ook of de opmerking van de verwerkende industrie geïnspireerd is door de
hogere prijs of door te veel pse-vlees.
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kens. Toch blijven er belangrijke andere
parameters als verschillen in infrastructuur en bedrijfsstructuur, bedrijfsuitbreiding en vernieuwing en kostprijsverschillen.
Duidelijk is evenwel dat door een betere kwaliteit, groei en voederconversie bij
vleesvarkens nog heel wat resultaten te
boeken zijn. Door de verbeterende vruchtbaarheid is het vleesvarkensgedeelte op
een bedrijf dikwijls ondermaats. Overbezetting, zeker bij lage prijzen, maar ook
omdat kleine koppels moeilijker verkoopbaar zijn, liggen dikwijls mee aan de basis
van minder goede resultaten.

(+ 16 cent/kg) betaalden. Hierop werden
de kritische punten in het slachtproces
nog eens toegelicht aan de hand van de
studie van professor Geers (K.U.Leuven)
gemaakt in opdracht van Belpork.
pse is een gevolg van een te lage pHwaarde. Hierin spelen volgende factoren,
al dan niet in onderlinge combinatie, een
rol. Stress heeft een negatieve invloed op
de vleeskwaliteit van het slachtvarken. Dit
kan aangetoond worden met pH-metingen. Vooral het seizoen en de ladingsdichtheid bij vervoer spelen hierin een rol. Ook
de wachttijd na het lossen, het opdrijven
naar de slachtlijn en de verdoving zijn
belangrijk. Veel lawaai en de watertemperatuur spelen tenslotte een rol bij het slachten. Conclusie, de boer levert vandaag een
varken dat weinig stressgevoeligheid met
bevleesdheid combineert. Het blijft echter
een kwetsbaar product dat met zorg aan de
slachthaak moet geraken. Vanuit Belpork
is, op hun kosten, een sensibiliseringsactie
op touw gezet, gevolgd en ingevuld door
de betere slachthuizen. Toch zijn er ook
in deze sector achterblijvers. Volgens de
onderzoekers zullen ze hun kritische punten niet aanpakken vooraleer ze er rechtstreeks financieel nadeel van ondervinden.
Het is duidelijk. De tijd van sensibiliseren
is voorbij. Nog hangende problemen moeten aangepakt worden door middel van bijgestuurde wetgeving. Immers, alle varkens
en niet enkel Certusvarkens moeten op de
meest correcte manier geslacht worden.
Het kabinet concludeert dat de druk op de
kwaliteit moet opgeschroefd worden. De
producenten vragen deze aspecten in te
voegen in de lopende discussie naar een
nieuw slachtbesluit. Ook het favv moet
strikter optreden in die slachthuizen waar
er te weinig aandacht is, ter verbetering
van kritische punten die onnodig stressverhogend werken.
Anderzijds moet Fenavian niet overdrijven. Vandaag worden alle hammen bij
de verwerkers doorgemeten. Slechts een

Hoe verder?
Dit is maar een greep uit de gevoerde
discussies. Voor het zomerverlof zal de
Boerenbond een strategische nota bediscussiëren en is er nog aandacht voor de
kwaliteit van ons varken. Na het zomerreces zal het kabinet concrete maatregelen
aankondigen. r

voerd door een hele ploeg. Bedoeling is om nadien alle toestellen
opnieuw te ijken. Het is niet uitgesloten dat bij te grote afwijkingen
de erkenning van een toestel wordt ingetrokken.
Naast de bestaande toestellen cgm, pg200, hgp4, vcs2000-3c
en Optiscan worden resultaten van nieuwe nog niet-erkende toestellen bekeken, namelijk van de csb-Image-Meater, Autofom iii en
de fat-o-Meat’er ii. Tegelijkertijd gebeuren er heel wat bijkomende
metingen met het oog op latere controlemogelijkheid die met de
nu voorliggende resultaten meer dan nodig blijkt! Het is immers
de bedoeling om de juistheid van de metingen en correct gebruik
van de toestellen op te volgen. Inzake vergelijkbaarheid tussen
slachthuizen verwachten we van dit alles een duidelijke verbetering.
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Verschillen tussen varkens
bedrijven blijven groot
Vanuit economisch oogpunt is de varkenshouderij een
tuinbouw. Deze sector staat al enkele jaren onder zware

Economische kengetallen

wordt steeds belangrijker dat alle productieparameters
nauwkeurig worden opgevolgd en – waar nodig – bijge-

Technische kengetallen
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Bij de vermeerderingsbedrijven blijkt dat
het productiegetal in 2 jaar tijd gemiddeld
met 1,3 biggen per zeug per jaar is gestegen van 21,4 in 2007 naar 22,7 in 2009.
Bij de (bijna) gesloten bedrijven zien we
een gelijkaardige trend met een productiegetal in 2009 van 21,6. De gemiddelde
biggensterfte van 14,4% blijft over de jaren
stabiel. Met een gemiddelde speenleeftijd

van 25,7 dagen in 2009 namen de biggen tijdens de batterijperiode gemiddeld
29 kg voeder op bij de vermeerderingsbedrijven en 35 kg biggenvoeder op bij de
(bijna) gesloten bedrijven. Op de vleesvarkensbedrijven wordt per afgeleverd vleesvarken gemiddeld 267 kg krachtvoeder
gegeven gedurende een afmestperiode
van 144 dagen, wat in 2009 resulteerde
in een dagelijkse groei van 622 g. Op de
(bijna) gesloten bedrijven wordt tijdens de
afmestperiode gemiddeld 263 kg krachtvoeder gegeven. Op een vleesvarkensbedrijf worden de vleesvarkens gemiddeld
op 111,6 kg verkocht terwijl dit bij de (bijna) gesloten varkensbedrijven gebeurt op
een eindgewicht van 110,5 kg. De voederconversie bedroeg in 2009 op alle bedrijven gemiddeld 2,94.
Het voederverbruik bij de zeugen is
verschillend tussen de vermeerderingsbedrijven waar in 2009 gemiddeld 1116 kg
voeder/zeug werd gegeven en de (bijna)

er

Uit het rapport ‘Technische en economische resultaten van de varkenshouderij
op basis van het landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2007-2009’, dat werd
opgemaakt door de afdeling Monitoring
en Studie van het departement Landbouw
& Visserij, blijkt nogmaals dat er grote
verschillen zijn bij zowel de kosten- als de
opbrengstzijde tussen de bedrijven onderling. In de groene band hieronder lichten
we de toegepaste methodologie van dit
rapport toe.
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– Pieter-Jan Delbeke, Beroepswerking –

Bo

stuurd.

Op de vleesvarkensbedrijven daalde de
gemiddelde waarde per verkocht vleesvarken van 1,20 euro/kg in 2008 naar
1,11 euro/kg in 2009. Dit is een daling
met 7,5%. De gemiddelde voederkost in
2009 was lager dan in 2008. Het prijsverschil bedroeg 11% voor biggenvoeder, 18%
voor zeugenvoeder en 20% voor vleesvarkensvoeder. Dit verschil in voederkost gaf
aanleiding tot een algemene daling van de

bo

druk door hoge voederkosten en lage prijsvorming. Het

nd

erg belangrijke bedrijfstak binnen de Vlaamse land- en

gesloten varkensbedrijven die in 2009
gemiddeld 1185 kg voeder verstrekten op
jaarbasis.

Bij het verzamelen van de gegevens werden de bedrijven geselecteerd op verschillende parameters. Als algemene vereiste moeten alle bedrijven waarvan gegevens
beschikbaar zijn minimum twee derde van hun totale opbrengst genereren uit de
varkenstak. De vermeerderingsbedrijven moeten minimaal 50 zeugen houden en op
de afmestbedrijven moeten minimum 300 vleesvarkens aanwezig zijn. Een (bijna)
gesloten varkensbedrijf moet zowel het minimum aantal zeugen, alsook het minimum aantal vleesvarkens hebben. Bedrijven met een buitengewone waarde of outlier
worden in hun totaliteit niet meegenomen. Nadat een aantal bedrijven die voldeden
aan de voorwaarden werden geselecteerd, stelde men 3 groepen samen. De 3 deelbedrijfstakken zijn respectievelijk de vermeerderingsbedrijven, de vleesvarkensbedrijven en de (bijna) gesloten bedrijven. Voor deze 3 types van bedrijven werden tal van
statistische analyses opgemaakt, gebaseerd op de technische en de economische
gegevens van boekjaren 2007, 2008 en 2009.
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Methodologie van het rapport
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Om de vergelijking mogelijk te maken
tussen de bedrijven worden deze ingedeeld in 2 groepen. De eerste groep omvat
de 50% bedrijven met het laagste arbeidsinkomen (groep 1) en de tweede groep
omvat 50% van de bedrijven met het
hoogste arbeidsinkomen (groep 2). Tussen deze 2 groepen worden verschillende
bedrijfsparameters vergeleken.
Totale opbrengst (to) De to op de vermeerderingsbedrijven, uitgedrukt in euro/
zeug, lag in 2009 een stuk lager dan in
2008. Daar waar de totale opbrengst in
2008 nog 911 euro/zeug bedroeg, daalde
deze in 2009 naar 865 euro/zeug. Dit kan
in hoofdzaak worden verklaard door de
lagere waardebepaling van de veestapel.
Ook bij vleesvarkensbedrijven werd een
daling van de to tussen de 2 opeenvolgende jaren vastgesteld. Van 95,4 euro in

volgende jaren met een fai in 2009 van
13,1 euro/afgeleverd vleesvarken, wat gelijklopend is met de (bijna) gesloten varkensbedrijven. Er is wel een sterke stijging van het
fai ten opzichte van 2007.
In de vermeerdering is er tussen groep 1
en groep 2 een zeer grote spreiding waar
te nemen in het fai. Groep 1 had in 2009
een negatief fai van -139 euro/zeug terwijl
groep 2 in 2009 een positief arbeidsinkomen behaalde van 104 euro/zeug. Dit
grote verschil is te wijten aan de hogere
opbrengsten, (gemiddelde meerproductie
van 2,5 biggen/zeug/jaar) en lagere variabele en vaste kosten gerealiseerd door
groep 1. Dit verhaal herhaalt zich ook bij
de vleesvarkensbedrijven. Groep 1 haalde
in 2009 een gemiddeld fai van 3,6 euro/
afgeleverd vleesvarken terwijl groep 2
dat jaar een fai van 21,3 euro/afgeleverd
vleesvarken realiseerde. Ook hier liggen
de hogere opbrengsten en de lagere variabele en vaste kosten aan de basis van dit
inkomensverschil. Daarnaast realiseert

bo

Economische resultaten

2008 naar 80,8 euro per afgeleverd vleesvarken in 2009. Deze daling is tevens toe
te schrijven aan een lagere waardebepaling van de veestapel, maar is vooral een
gevolg van een lagere vleesvarkensprijs.
Logischerwijze is deze trend ook op de
(bijna) gesloten varkensbedrijven terug
te vinden. Op deze bedrijven daalde de
totale opbrengstdaling per afgeleverd
vleesvarken van 141,1 euro in 2008 naar
122,3 euro in 2009.
We moeten deze totale opbrengstcijfers nuanceren. Ook aan de kostenzijdes
zijn er tussen deze 2 opeenvolgende jaren
grote verschillen die het opbrengstverschil
tussen deze jaren kunnen opvangen.
Familiaal arbeidsinkomen (fai) Tabel 1
geeft het fai weer van 2009 en het verschil
met 2008. Op de vermeerderingsbedrijven
is het fai in 2009 flink gestegen, namelijk
tot 3 euro/zeug ten opzichte van 2008 toen
een negatief fai werd behaald van -50 euro/
zeug. Op de vleesvarkensbedrijven is er een
lichte daling van het fai tussen de 2 opeen-
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variabele kosten. Hierna bekijken we de
economische resultaten.
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Tabel 1 Familiaal arbeidsinkomen (fai) in euro voor de vermeerdering, de vleesvarkens en de (bijna)
gesloten varkensbedrijven boekjaar 2009 (Bron: ams - Departement Landbouw & Visserij, afdeling
Monitoring en Studie)
Vermeerdering

Vleesvarkens

(Bijna) gesloten bedrijf

(per zeug)

(per vleesvarken)

13,1

13,6

53

-0,8

0,8

50% bedrijven laagste fai

-139

3,6

4,1

50% bedrijven hoogste fai

104

21,3

21,4

Bo

(per vleesvarken)

3

Totaal 2009

Verschil 2008

Totaal 2009

Vleesvarkens

(per big)

(per kg vlees levend)

(Bijna) gesloten bedrijf
(per kg vlees levend)

Excl. arbeid

Incl. arbeid

Excl. arbeid

Incl. arbeid

Excl. arbeid

Incl. arbeid

38,3

46,9

0,98

1,03

0,99

1,14

Verschil 2008

-4,5

-4,4

-0,13

-0,13

-0,17

-0,16

44,7

53,5

1,06

1,11

1,08

1,23

50% bedrijven laagste tk

32,6

41,0

0,9

0,95

0,89

1,04

Overzicht van de
belangrijkste kostenposten
Figuur 1 geeft een overzicht van de belangrijkste kostenposten ten aanzien van de totale kost waarin eigen arbeid
in rekening wordt gebracht. De voederkost is overduidelijk de grootste kostenpost. Met 63% van de totale kost
is dit vooral het geval voor (bijna) gesloten bedrijven. Op
de vermeerderings- en vleesvarkensbedrijven bedraagt
de voerderkost respectievelijk 47% en 50%. Dit verklaart
de grote impact van prijsschommelingen bij de krachtvoederprijzen. Aankoop van biggen is bij vleesvarkensbedrijven met 33% de volgende grootste kostenpost. De
vergoeding voor eigen arbeid is het grootst
t p. 38
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Tabel 2 Totale kost (tk) exclusief en inclusief eigen arbeid in euro voor de vermeerdering, de vleesvarkens
en de (bijna) gesloten varkensbedrijven boekjaar 2009 (Bron: ams - Departement Landbouw & Visserij,
afdeling Monitoring en Studie)
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Figuur 1 Aandeel van de belangrijkste kostenposten in de totale kost
inclusief eigen arbeid voor de 3 bedrijfstakken, gemiddelde boekjaren
2007-2008-2009 (Bron: ams - Departement Landbouw & Visserij, afdeling Monitoring en Studie)
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we dat er al 3 jaar op rij een sterk negatief nbr wordt behaald. Op de vermeerderingsbedrijven bedroeg dit in 2009
-190 euro/zeug, wat een stijging betekent
van 49 euro ten opzichte van 2008. Op
de (bijna) gesloten varkensbedrijven werd

p. 37 t bij vermeerderingsbedrijven en (bijna) gesloten
varkensbedrijven met respectievelijk 18% en 12%. Dit geldt
ook bij de kost voor afschrijvingen en fictieve intresten die
bij de vermeerderingsbedrijven 14% en bij de (bijna) gesloten varkensbedrijven 10% van de totale kost bedraagt. Op
vleesvarkensbedrijven weegt het aandeel van eigen arbeid
(5%) en van afschrijvingen en fictieve intresten (6%) op de
totale kost minder zwaar door. De impact van investeringen is daardoor het grootst in de vermeerdering en bij de
(bijna) gesloten varkensbedrijven. In de vermeerdering zijn
de kosten voor diergeneeskundige zorgen en de energiekost
eveneens behoorlijk met respectievelijk 6% en 5,5%
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Om de vergelijking van de kostprijs mogelijk te maken tussen de bedrijven worden
deze ook hier ingedeeld in 2 groepen.
De eerste groep omvat de 50% bedrijven
met de hoogte kost (groep 1) en de tweede
groep omvat 50% van de bedrijven met de
laagste kost (groep 2).
Totale variabele kosten (vk) Op de vermeerderingsbedrijven zien we tussen
boekjaar 2008 en 2009 een beduidend
lagere vk die naast een daling van de
energiekost, zoals reeds eerder vermeld,
vooral kan worden toegeschreven aan
een lagere voederkost door de daling van
de prijs van het krachtvoeder. De gemiddeld vk bedroeg in 2009 op een vermeerderingsbedrijf – met een productiegetal
van 22,5 biggen – 28,6 euro/big. Op de
vleesvarkensbedrijven bedroeg de vk in
2009 gemiddeld 100 euro per afgeleverd
vleesvarken. Door een lagere voederkost
werd een daling van deze kostenpost gerealiseerd van 13,5 euro/afgeleverd vleesvarkens ten opzichte van 2008.
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Foto: Anne Vandenbosch

Kostprijsanalyse

Op de vermeerderingsbedrijven is de
spreiding van de vk tussen groep 1 en
groep 2 ook in hoofdzaak toe te schrijven
aan de voederkosten. De vk van groep
1 bedroeg gemiddeld 32,4 euro/big, terwijl de gemiddelde vk voor groep 2 in
2009 25,3 euro/big bedroeg. Daardoor is
5,3 euro/big toe te schrijven aan de voederkost. Op een vermeerderingsbedrijf
van 300 zeugen met productiegetal van 25
betekent dit op jaarbasis een besparing op
voeder van 40.000 euro tussen groep 1 en
groep 2. Op vleesvarkensbedrijven zien we
eveneens een grote spreiding in vk tussen
groep 1 en groep 2. Die is toe te schrijven
aan de aankoopprijs van de biggen en eveneens aan de kost van het krachtvoeder. Bij
groep 1 bedraagt de vk in 2009 gemiddeld
106,5 euro/vleesvarken, terwijl groep 2 de
variabele kosten kon beperken tot 93,6
euro/vleesvarken. Op de (bijna) gesloten
varkensbedrijven herhaalt zich logischerwijze het patroon van de lagere vk in 2009
door een daling van de voederkosten. De
50% bedrijven met lage tk hadden in 2009
een gemiddeld vk van 82 euro/vleesvarken
tegenover de groep van de 50% bedrijven
met de hoogste tk waar de vk gemiddeld
97,2 euro/vleesvarken bedroeg.
Totale vaste kosten Uit het rapport blijkt
dat de vaste kosten tussen varkensbedrijven onderling sterk kunnen schommelen
naargelang de investeringen die de laatste boekjaren werden gerealiseerd op de
bedrijven.
Op de vermeerderingsbedrijven bedroeg
de vaste kost in 2009 gemiddeld 9,7 euro
per afgeleverde big. Dit is een stijging van
7% ten aanzien van het vorige boekjaar
door de hogere afschrijvingen. Investeringen voor groepshuisvesting van de zeugen
hebben hierop ongetwijfeld een invloed.
Op de vleesvarkensbedrijven bedraagt de
gemiddelde vaste kost 9,2 euro/afgeleverd
vleesvarken. Dit verschilt weinig ten aanzien van 2008, maar ligt tegenover 2007
11% hoger.
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een nbr behaald van -3,0 euro/zeug. Op
de vleesvarkensbedrijven werd in 2009
een nbr gerealiseerd van 7,5 euro/afgeleverd vleesvarken. Net zoals bij het arbeidsinkomen zijn er echter grote verschillen
tussen het gerealiseerde nbr van groep 1
en groep 2. Bij de vermeerderingsbedrijven haalde groep 2 een nbr van -78 euro/
zeug terwijl groep 1 een zwaar negatief
nbr behaalde van -346 euro/zeug. Op
de vleesvarkensbedrijven werd bij groep
1 een licht negatief nbr behaald van
-2,4 euro/afgeleverd vleesvarken, terwijl
er bij de groep van 50% hoogste ai een
nbr werd gerealiseerd van 16,1 euro/afgeleverd vleesvarken. Op de (bijna) gesloten
varkensbedrijven zien we dat groep 1 een
nbr van -13,7 euro/afgeleverd vleesvarkens behaalt tegenover de groep met de
50% hoogste ai die in 2009 een nbr realiseren van 5,8 euro/afgeleverd vleesvarken.

en

groep 1 ook betere technische resultaten.
Groep 1 behaalt een gemiddelde dagelijkse
groei van 599 g/dag terwijl dit bij groep
2 gemiddeld 643 g/dag bedraagt. Ook bij
de voederconversie zien we een verschil.
Groep 2 stevent af op een voederconversie
van 2,83 terwijl groep 1 een voederconversie behaalt van 3,09.
Netto bedrijfsresultaat (nbr) Zowel
op de vermeerderingsbedrijven als op de
(bijna) gesloten varkensbedrijven zien

Besluit

Het European Pig Producers-congres (eep) vond dit
jaar plaats van 19 tot 21 mei in Munster. Centraal gele-

nd

gen in het noordwesten van Duitsland, was Munster de
ideale stad om de talrijk opgekomen deelnemers ken-

bo

nis te laten maken met de Duitse varkenssector. Dit is
immers de draaischijf van Europa.
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Beroepswerking –

– Toon De Keukelaere,

54% van de Duitse varkensstapel en
46% van de zeugenstapel bevindt zich
in de 2 deelstaten Noordrijn-Westfalen
en Nedersaksen welke samen nog geen
25% van het Duitse grondgebied bevatten. Als je de varkensdensiteit per district

er

Als eerste spreker schetste Peter Spandau
van de Landbouwkamer van NoordrijnWestfalen een beeld van de varkenshouderij in Noordwest-Duitsland. Duitsland
telt in totaal 26,5 miljoen varkens waarvan 2,275 miljoen zeugen. Maar liefst

Foto: Janssen Animal Health
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De varkenshouderij heeft reeds een aantal moeilijke jaren achter de rug. Dure
grondstoffen die resulteren in een hoge
voederkost, gecombineerd met een
onstabiele en lage vleesvarkens- en biggenprijs, laten vandaag weinig tot geen
marge toe. Doelbewust alle productieparameters in de varkenshouderij opvolgen en corrigeren waar nodig moet het
mogelijk maken om te groeien in de
sector. r

Duitsland, draaischijf van
de Europese varkenssector

Bo

Totale kosten/big/vleesvarken In
2009 is er een daling van de totale kosten per big en van de totale kost per kg
vlees. Tabel 2 p. 37 geeft de resultaten
van 2009 en het verschil met 2008.
Zowel prijs- als volume-effecten kunnen
een verklaring zijn voor de veranderingen tussen opeenvolgende jaren. Bij de
kostprijs per big speelt het effect van een
toename van productiviteit voluit. De
kost voor een big van 21,7 kg bedraagt
38,3 euro/big exclusief eigen arbeid en
46,9 euro/big inclusief eigen arbeid.
Dit betekent een daling van 4,5 euro/
big ten opzichte van 2008. In de vetmesterij is de kost per kg vlees gelijk aan
0,98 euro/kg exclusief eigen arbeid en
met eigen arbeid 1,03 euro/kg. Dit betekent een daling van -0,13 euro/kg tegenover 2008. De kost per kg vlees komt uit
op 0,99 euro/kg exclusief eigen arbeid
en 1,14 euro/kg inclusief eigen arbeid
voor het totaal van de varkens op (bijna)
gesloten bedrijven. Dit betekent voor
de (bijna) gesloten bedrijven een daling
van -0,16 euro/kg tegenover 2008. Deze
daling van totale kosten wordt voor een
groot deel tenietgedaan door een daling
van de totale opbrengsten en een lichte
stijging van de vaste kosten.
In tabel 2 wordt ook een vergelijking
gemaakt van de 50% bedrijven met de
hoogste totale kosten ten opzichte van
de 50% bedrijven met de laagste kost.

Figuur 1 Verdeling van de varkensstapel in Duitsland in 2007 (Bron: Bäurle 2008)
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142 per bedrijf. In Noordwest-Duitsland
zijn de varkensbedrijven veelal kleiner dan
deze gemiddelde bedrijfsgrootte, voornamelijk omdat de grotere Oost-Duitse
bedrijven het landgemiddelde opkrikken.
De structuur van de varkensbedrijven in
Noordwest-Duitsland is enorm divers en
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Figuur 2 Classificatie van het veebedrijf in kader van de Vieheinheitenregeling (Bron:
Landbouwkamer Noordrijn-Westfalen)
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Bij vergelijking van bedrijfseconomische
cijfers is het belangrijk om het Duitse btwsysteem in het achterhoofd te houden.
Voor landbouw bestaat er een bijzondere
regeling waarbij het btw-tarief bij aankoop
en verkoop niet hetzelfde hoeft te zijn.
Door deze verschillende btw-heffingen
(10,7% bij verkoop en 7% of 19% bij aan-
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Figuur 3 Evolutie van het aantal slachtingen in Duitsland tussen 1991 en 2011 (2011 =
voorspelling = 59.300.000 stuks) (Bron: ami, Destatis)
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gemiddelde cijfers geven veelal een vertekend beeld. De meeste bedrijven zijn nog
steeds familiaal; minder dan 10% van de
bedrijven werken met personeel. Als we
de bedrijfsstructuren van naderbij bekijken kunnen we 4 groepen onderscheiden.
Vooreerst zijn er de varkenshouders in
bijberoep – zo’n 30% – maar met weinig
toekomstperspectieven. Een tweede groep
zijn de kleinere bedrijven met voornamelijk biggenproductie en zonder opvolger
waardoor ze bijgevolg de komende 10 jaar
hun bedrijf zullen stopzetten. Daarnaast
zijn er de meer duurzame bedrijven vanaf
200 zeugen of 1500 vleesvarkens die de
komende jaren zullen uitbreiden en dit
hoofdzakelijk in combinatie met akkerbouw. Ten slotte is er een kleine groep
bedrijven met meer dan 400 zeugen of
3000 vleesvarkens die veelal met personeel werken, maar over weinig grond
beschikken (zie problematiek verder).
De vleesvarkens op de bedrijven in
Noordrijn-Westfalen halen in het boekjaar juli 2009 tot juli 2010 een gemiddelde dagelijkse groei van 772 g, bij een
voederconversie van 2,88 en een sterfte
van 2,43%. De voederprijs bedroeg in
dat boekjaar 18,25 euro/100 kg en een
big kostte 56,93 euro bij aankoop (25 kg).
Bij een gerealiseerde varkensprijs van
1,48 euro/kg geslacht gewicht haalde
men een bruto marge van 26,60 euro per
vleesvarken. In de zeugenhouderij werd
een worpindex gehaald van 2,35 en een
productiegetal van 24,93. De biggensterfte
bedroeg 13,67%.
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beschouwt, zie je een hele sterke concentratie in enkele districten van deze 2 deelstaten (figuur 1).
In heel Duitsland zijn er 33.400 varkensbedrijven met gemiddeld 793 varkens per bedrijf. Zestienduizend van deze
2000 hebben ook zeugen: gemiddeld
bedrijven
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Tabel 1 Top 10 van de slachthuizen in Duitsland in 2010 (Bron: isn, maart 2011)
Rang Bedrijf

Geslachte varkens 2008

Geslachte varkens 2009

Geslachte varkens 2010

1

Tönnies

12.000.000

13.200.000

14.200.000

24,4

7,6

2

Vion (nfz, Moksel & Südfleisch, Best)

9.870.000

10.000.000

10.700.000

18,4

7,0

3

Westfleisch (+ Barfuss)

6.160.000

6.220.000

6.580.000

11,3

5,8

3.300.000

3.450.000

3.580.000

6,1

3,8

1.470.000

1.700.000

1.950.000

3,3

14,7

1.485.000

2,5

6,8

1.346.000

2,3

2,7
8,3

1.260.000

1.390.000
uitbreiding naar eu-27
1.310.000

1.365.000

2,3

1.200.000

1.250.000

1.335.000

2,3

6,8

96.000

1.080.000

1.275.000

2,2

18,1

29.420.000

31.480.000

54,0

7,0

40.860.000

43.816.000

75,2

7,2

56.200.000

58.300.000
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Figuur 4 Zelfvoorzieningsgraad voor varkensvlees in Duitsland en de eu (Bron: ami-zmp,
mei 2011)
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ster rondkijkt, zal je dan ook niet vlug
vleesvarkenstallen tegenkomen van meer
dan 1500 plaatsen, maar eerder meerdere
stallen naast elkaar om deze regeling te
kunnen omzeilen. Het inkomensvoordeel
door grondgebonden te blijven, loopt op
tot 10 euro per vleesvarkensplaats en tot
12,6 euro per zeugenplaats.
Verder kent de varkenssector in NoordWest-Duitsland evenzeer de problematiek
van mestafzet, geurproblematiek en sociale acceptatie. Sommige burgemeesters
gaan er prat op te stellen dat er in hun
stad of gemeente geen enkele varkensstal
meer mag bijkomen.

er
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vleesvarkensplaatsen en een bedrijf met
40 ha maximaal 1000 vleesvarkens mag
hebben om van de landbouwregeling
(Vieheinheitenregeling) te kunnen genieten. Het gebeurt dan ook frequent dat
bedrijven worden opgesplitst waardoor
hetzelfde bedrijf met 120 ha bestaat uit 3
bedrijven van 40 ha en met in totaal 3000
vleesvarkens. Als je in de regio van Mun-

bo

37,5

koop) ontstaat er een economisch voordeel
van 35,0
ongeveer 3,5 euro per vleesvarken en
van 12 euro per zeug. Om van deze landbouw-btw-regeling te kunnen genieten,
moet het bedrijf wel over voldoende landbouwgrond beschikken, dit is de zogenaamde Vieheinheitenregeling (figuur 2).
In figuur 2 kan je zien dat een landbouwbedrijf met 120 ha maximaal 1700

nd
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komende week door. Een afdeling binnen de Landbouwkamer Nedersaksen verzamelt alle gegevens en maakt een vork waartussen de prijs zich situeert. De eigenlijke prijs wordt bepaald op vrijdagmiddag tijdens een telefoonconferentie waaraan
8 leden van de vezg deelnemen. De conferentie wordt geleid door de Landbouwkamer met zetel in Oldenburg en er wordt systematisch gewisseld tussen de deelnemers om routine te vermijden. Tijdens deze conferentie wordt de marktsituatie,
vraag en aanbod bediscussieerd om uiteindelijk tot een prijs te komen.
De prijs wordt aan alle leden van de vezg meegedeeld en nadien verschijn deze
ook op website, in tijdschriften, of kan telefonisch opgevraagd worden bij automatisch antwoordapparaat van de Landbouwkamer Nedersaksen (+49 9001 190
244). Ook voor zeugen en biggen heeft vezg dergelijk mechanisme.

In zijn toelichting situeerde Albert Hortmann van de Landbouwkamer Nedersaksen de rol van Duitsland in de Europese
varkenshandel.
De laatste jaren was er een enorme toename van het aantal slachtingen in Duitsland (figuur 3). Voor 2011 wordt verwacht
dat dit aantal zal oplopen tot 59,3 miljoen. Daaronder vallen ook buitenlandse
varkens (ongeveer 5 miljoen varkens uit
Nederland en Denemarken) die in Duitsland worden geslacht. Bovendien worden
er ongeveer 10 miljoen biggen geïmporteerd die in Duitsland worden vetgemest.
De Duitse zelfvoorzieningsgraad is geëvolueerd van 87% in 2000 tot 115% in 10
jaar tijd (figuur 4)! Op Europees niveau
bedraagt dit 108% voor het jaar 2000 en
110% voor 2010.
De toename aan varkensproductie in
Noordwest-Duitsland is voor een groot
deel te danken aan de zeer goede wegenen waterlopeninfrastructuur, evenals de
nabijheid van havens. Het is dan ook in
deze regio waar de meeste slachthuizen
gesitueerd zijn. De 3 grootste spelers op de
markt, Tonniës, Vion en Westfleish, slachten momenteel respectievelijk 14,2, 10,7 en
6,58 miljoen varkens per jaar en groeien
gestaag verder. Ze zullen tegen 2012 nagenoeg 60% van de alle slachtingen voor hun
rekening nemen (tabel 1). Het zijn dan ook
de prijszetters voor de rest van Europa. r
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Drachtige zeugen voelen zich
prima in eenvoudige strostal
ding van de zeugenstapel palmde Rika de helft van de
loods in voor de groepshuisvesting van de zeugen op
stro.

– Anne Vandenbosch –

en

Foto: Anne Vandenbosch

Rika houdt ervan om met de zeugen bezig
te zijn. Ze opteerde in de loods opnieuw voor
voerstations, maar deze keer met stro.

nd

Millen, een deelgemeente van Riemst. Bij de uitbrei-

Moet het nog gezegd? Binnen 1,5 jaar
moeten alle drachtige zeugen in groep
gehuisvest worden. Hier bestaan verschillende mogelijkheden voor. Nieuwbouw of
renovatie, dynamische of stabiele groepen,
voerstations of boxen met uitloop, … Zeugenhouders moeten (dringend) heel wat
keuzes maken.
Wij gingen op bezoek bij Patrick en Rika
Horten-Derwa. Hun aanpak bewijst dat je
niet altijd dure of ingewikkelde systemen
moet kiezen om succesvolle resultaten te
behalen.
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Patrick Horten en Rika Derwa hebben een boerderij in

Groepshuisvesting van bij de start

Foto: Anne Vandenbosch
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Rika startte in 1997 met de varkenshouderij, Patrick werkte toen nog buitenshuis.
“Ik had 140 zeugen met afmest van 300
vleesvarkens”, herinnert Rika zich. “In
die tijd waren dat hybride zeugen van de
fokkerijorganisatie Cofok, intussen veranderde de naam van die organisatie naar
Topigs. Ik werkte eerst volgens het traditionele weeksysteem, maar schakelde na
2 jaar over naar het driewekensysteem.
We huurden in het begin ook nog vleesvarkenplaatsen bij derden. In 1999 bouwden
we een bijkomende vleesvarkensstal voor
400 vleesvarkens en 200 biggenplaatsen.”
Rika werkte van bij de start met groepshuisvesting bij de drachtige zeugen. “Ik
maakte indertijd bewust de keuze om met
Porcodevoerstations te werken. Alhoewel
veel collega’s daar nare herinneringen aan
hebben, liep het systeem bij ons erg goed.
Ik ben wel heel graag met de zeugen bezig,
en dat moet met dit systeemtype ook.”

De loods wordt voor de helft ingepalmd door de groepshuisvesting
van de drachtige zeugen. Het stro op de zolder is in deze tijd van
het jaar al goed gevorderd. De nieuwe oogst zal dit jaar vermoedelijk minder stro opbrengen.
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Voordelen van eigen stro benutten
“Het feit dat we zelf graan telen en dus eigen stro ter beschikking hebben, speelde natuurlijk een belangrijke rol bij onze
keuze van groepshuisvestingsysteem”, legt Patrick uit. “We
moeten geen stro aankopen en we hebben een goed zicht op
de kwaliteit ervan. Waarschijnlijk was het gebruik van stro ook
een gunstig element voor het verkrijgen van onze vergunning
van de uitbreiding. We vinden het bovendien belangrijk dat we
een gesloten keten realiseren op ons bedrijf: het stro gaat naar
de zeugen en de stalmest gaat terug naar het veld. De aanvoer
van stro op de akkers is erg gunstig voor de bodemstructuur.
Stro gebruiken, betekent ook wel extra werk: je moet het stro
binnenhalen van het veld, het verdelen in de hokken en nadien
de hokken uitmesten. Voor het binnenhalen van het graan en
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het stro staan onze zonen Jeroen (16) en Sander (14) echter graag
klaar. Ze doen immers niets liever dan met een (gehuurde) verreiker de strobalen van het veld te halen en ze op de strozolder boven
de groepshuisvesting te stapelen. Het stro werd voorbije zomer in
grote balen (2,5 m x 1,2 m x 0,9 m van ongeveer 400 kg) geperst.
Onze dochter Nele (9) helpt liever bij de biggen.”
Voor Patrick en Rika is de eindbalans van het gebruik van stro
duidelijk positief. Rika: “We ervaren dat de zeugen er echt van houden. Ze duiken er letterlijk in, vooral als het wat kouder is, zoals
tijdens de voorbije winters. Door de uitbreiding hadden we in het
begin nochtans veel jonge zeugjes, maar ook voor hen was de koude geen probleem. Ze hadden een vlotte eerste worp. De zeugen
zijn goed – misschien te goed – in conditie, alhoewel ze minder
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Patrick werkt sinds eind 2008 ook fulltime op het landbouwbedrijf. Hij bereidde
de nieuwe uitbreiding van de varkensstapel voor. Er kwamen nog 100 zeugen bij,
samen met een nieuwbouw voor 1500
vleesvarkens en 600 biggen. Sinds 1,5 jaar
worden nu in totaal 240 zeugen met
afmest gehouden.
Patrick en Rika pakten deze uitbreiding
erg doordacht aan. Ze overwogen al vrij
snel om de bijkomende zeugen op stro
te huisvesten (zie band). Rika en Patrick
zochten echter vooral naar een economische manier om de uitbreiding te doen.
“Rika had alvast haar oog laten vallen
op onze loods. Het leek haar ideaal voor
het huisvesten van de drachtige zeugen”,
vertelt Patrick. “Daarnaast waren er nog
enkele vereisten. De loods werd gezien als
nieuwe stal en moest dus ingericht worden met een emissiearm systeem, dat was
ook nodig om in aanmerking te komen
voor vlif-steun. We wilden bovendien een
wachtruimte voorzien om de zeugen te
‘parkeren’ bij het wisselen van de groepen.
Bij onze zoektocht kregen we wel specifiek advies van enkele leveranciers, maar
niemand maakte het totaalplaatje van de
uitbreiding met renovatie. Gelukkig deed
Katrien Boussery van sbb Agro Bouwadvies dat wel. Zij hielp ons om de totale verbouwingswerken zo efficiënt mogelijk aan
te pakken. Ze deed dit bovendien met oog

wel lustig aan, maar een betonnen balk
zou pootschade veroorzaken.”
Rika en Patrick kozen opnieuw Porcodes van de firma Nedap. Ze hadden bij
levering een volledig nieuw besturingssysteem. “Hiermee hadden we bij aanvang
wel enkele kinderziektes, maar nu werken
ze prima”, legt Rika uit. “Bij problemen
kan de firma immers vanop afstand inloggen. Kleine problemen worden zo snel
getraceerd en opgelost. Ook de oortransponders werken goed. De jonge zeugjes
houden we in de ‘oude’ zeugenstal. Dit
station is daardoor wel wat onderbezet,
maar het is gunstiger om hen het voerstation aan te leren. Ze zitten er in een
dynamische groep. In de hangar houden
we de drachtige zeugen in vaste groepen.
De jonge zeugen komen pas na de tweede
dekking in die groepen. Ze zijn dan al wat
robuuster zodat we amper last hebben van
verstotelingen. Die vaste groep is een aanrader voor de visuele controle in een stro
stal. Wanneer ik tussen de zeugen loop,
moeten ze een gelijkaardige conditie hebben. De computerlijst gebruik ik vooral
voor de bevestiging van mijn rondgang. Ik
werk trouwens sinds de uitbreiding in het
vijfwekensysteem.”
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Loods deels ingepalmd door zeugen

op de toekomst. Zo moeten bijvoorbeeld
de looplijnen op het bedrijf ook na de verbouwingen blijven kloppen. Rika verkoos
om te blijven werken met de voerstations
en ik wilde liever geen emissiearm putsysteem met schuine vloeren installeren. En
zoals eerder aangehaald wilden we graag
gebruik maken van het beschikbare stro.
Katrien werkte op basis hiervan enkele
voorstellen, met telkens het bijhorende
kostenplaatje, voor ons uit. We kozen uiteindelijk voor de goedkoopste oplossing.
De bestaande dekafdeling zat in dezelfde ruimte als de groepshuisvesting van de
drachtige zeugen. Om hier meer boxen te
kunnen plaatsen, stelde Katrien voor om 1
van de 2 voerstations daar te verwijderen.
Hierdoor vergde het slechts beperkte aanpassingen van de vloer en muurtjes om er
een maximum aantal boxen te plaatsen.
Rondom de boxen kunnen we zelfs de
zoekbeer nog laten rondlopen. In die zeugenstal bleef dus 1 voerstation staan.
In de loods werden 2 voerstations voor
telkens zo’n 60 zeugen voorzien. Op het
moment van onze plannen had de loods
nog geen verharde vloer. Dat vergemakkelijkte het uitgraven van een mestput
(1,40 m diep) onder het roostervloergedeelte waar de voerstations staan. Hier
wordt immers het meest gemest. De vloer
mag er echter niet te glad worden, anders
gaan de zeugen onderuit. We kozen voor
een roostervloer met kleine gleuven. Het
is namelijk niet de bedoeling dat het stro
mee de put ingaat.
Wij stelden al snel vast dat de zeugen
behoorlijk veel stro meenamen naar het
roostergedeelte waardoor die overgang
een smurrie werd. Als je voor een strosysteem kiest, moet je eigenlijk de vloer van
het strogedeelte zo’n 30 cm lager leggen
dan de roostervloer. Het stro verkleint die
hoogte en de zeugen kunnen dat (resterende) opstapje wel gemakkelijk aan. Wij
plaatsten intussen een houten balk tussen
beide zones. Hier knabbelen de zeugen
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Zes jaar later kwam er nog een stal voor
400 biggen én een loods voor het machinepark bij. Patrick en Rika telen in het erg
vruchtbare Haspengouw zo’n 30 ha traditionele akkerbouwgewassen, voornamelijk
suikerbieten, tarwe, gerst en maïs.
“In die periode werd het ouderlijk
bedrijf in het dorp afgebroken, waardoor
we de machines voor onze akkerbouwtak
een nieuwe plaats moesten geven”, vult
Patrick aan. “Deze loods werd – toen –
ruim bemeten, namelijk 26 op 20 m.”

450 euro per zeug
Patrick en Rika zijn tevreden over hun
keuzes: “De loods was nog relatief nieuw
en voor de rest deden we veel verbouwingswerken zelf. Wanneer we alle kosten
(strozolder, voerstations, betonroosters,
stortbeton, voersilo en -ketting, waterleiding en windbreeknet) samentellen, geeft
dit een totaalprijs van 45.000 euro of 450
euro per zeug. Bij de uitbreiding bouwden
we dus ook een nieuwe energiezuinige
vleesvarkensstal, met zonnepanelen en
een wkk. Hierbij baseerden we ons op een
productiegetal van 27. Maar het gaat zeer
goed, we zitten daar nu al boven”, besluit
dit sympathieke koppel. r

dan 1150 kg voer/zeug/jaar krijgen. De dieren eten ook heel wat
stro, maar hoeveel weten we niet echt. We gebruiken in deze stal
jaarlijks het stro van ongeveer 7 à 8 ha graan (of een zeventigtal
balen), bij voorkeur gerstestro omdat dit meer vocht opneemt. We
merken die stro-opname vooral aan de samenstelling van de mest,
die is nogal ‘zwaar’ en lijkt eerder op paardenmest. De zeugen hebben nochtans geen constipatie. De dieren zoeken bij te warm weer
wel de koelere, maar ook nattere, (mest)zones op en dat is natuurlijk minder ideaal. De zeugen worden dan immers behoorlijk vuil.”
Rika dropt driemaal per week vers stro van op de strozolder bij de
zeugen. In de winter wordt wekelijks per voerstation een strobaal
van 400 kg verbruikt, in de zomer is dit beduidend minder, want
hoe warmer hoe minder stroverbruik.
Landbouw&Techniek 12 – 24 juni •
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Emissiereductie via mestbehan  
– Herman Vets, Beroepswerking –

Toen in de wetgeving het concept emissiearme stal geïntroduceerd werd, vroeg

Hogere N/P-verhouding in mest,
minder NH3-emissie?
Met de ingebruikname van de huurstal in
1997 begon er ook iets anders op te vallen. We zaten toen in de periode van het
eerste Mestactieplan. Fons had op het
eigen bedrijf altijd vrij dikke mest en was
dan ook voorstander van het werken met
mestanalyse. Uit de analyses bleek dat de
mest in de eigen stallen, die behandeld
was met bacteriën, steeds een veel hogere

Alle varkens moeten verplicht over
de weegschaal wanneer ze de stal
betreden of verlaten.
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Dat Fons graag een eigen weg gaat, bleek
reeds toen hij in 1979 het ouderlijk bedrijf
overnam. Prompt liet hij – tegen de zin
van zijn ouders – een bestaande vleesvarkensstal platgooien om er een nieuwe stal
voor 100 zeugen in de plaats te bouwen.
In 1983 volgde de bouw van een stal voor
400 vleesvarkens en in 1990 een uitbreiding naar 200 zeugen en 800 vleesvarkens.
Toen het bedrijf in 1982 geruimd werd
in het kader van de varkenspestbestrijding, werd Fons geconfronteerd met een
mestprobleem. Door de tijdelijke leegstand van de stal vormde zich een korst
op de mengmest, waardoor een onvermijdelijke vliegenplaag volgde. Op advies van
BioBac riep Fons toen voor het eerst de
hulp van bacteriën in. Hij voegde ze toe
aan de mest en dat lukte. De mestkorst
en de vliegen verdwenen en de mest werd
bovendien homogener en beter verpomp-

De lange weg naar het prototype

en

Bacteriën als hulp tegen mestkorst,
vliegen en geur

baar. Ook op economisch vlak zag Fons
meteen voordelen. De extra kosten bleven
beperkt omdat slechts om de 3 à 4 jaar
wat extra bacteriën aan de mest moesten
worden toegevoegd, telkens als zich kleine
korstjes begonnen te vormen. Voorzichtig gebruik van ontsmettingsmiddelen en
antibiotica speelt hierin ook wel een rol.
De extra kost werd echter ruimschoots
gecompenseerd door lagere uitgaven voor
vliegenbestrijding.
Een tweede belangrijke gebeurtenis
deed zich voor in 1997. Joris, de zoon van
Fons, huurde een stal bij buurman Do
Van Dijck en werd er ook geconfronteerd
met problemen met vliegen en geur. Op
basis van de vroegere ervaringen besloten
ze snel om ook daar de bacteriën een kans
te geven. Het probleem was er snel onder
controle.
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Gezien onze jarenlange samenwerking in
de Vakgroep Varkenshouderij sprong het
gesprek met Fons Gios meermaals op een
zijspoor, maar tussendoor vernamen we
toch hoe het project groeide. Het verhaal
begon lang geleden met een pestprobleem
dat leidde tot een mestprobleem.
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Gios.

Foto: Herman Vets

We hadden een gesprek met de bezieler ervan, Fons

nd

siearme stal voor vleesvarkens in gebruik genomen.

N/P-verhouding had dan de onbehandelde
mest van de huurstal, hoewel er hetzelfde
voeder werd gebruikt.
Na behandeling van de mest met bacteriën in de huurstal begon ook daar de
N/P-verhouding te stijgen. Tegelijkertijd
viel op dat de mest dikker werd, maar
toch goed verpompbaar bleef. Uit al deze
vaststellingen kon Fons maar 1 conclusie
trekken, blijkbaar zorgden de bacteriën
ervoor dat de ammoniak in de mest werd
vastgehouden door omzetting naar onder
andere nitraten en dat er hierdoor minder
emissie plaatsvond.
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In Herenthout werd recent een ‘prototype’ van een emis-

Overloop in de ondiepe mestkelder.

Nabeschouwing bij 30 jaar in de varkenshouderij
Uit bovenstaand verhaal zou je kunnen denken dat we met Fons Gios een grote vernieuwer aan het woord gelaten hebben. Dit plaatje blijkt echter niet helemaal te kloppen. We vroegen Fons uitdrukkelijk, na een actieve carrière van
30 jaar in de varkenshouderij, om toch nog even een nabeschouwing te geven
over zijn bedrijfsstrategie en of hij dezelfde strategie nu nog zou kiezen.
Groot worden, was nooit een doel voor Fons, wel het realiseren van een
goede ‘marge per varken’ waarvan kon geleefd worden. Hiertoe hebben
volgens Fons verschillende elementen bijgedragen. Het werken met een
behoorlijk volvlezige zeug van het Belgisch Landras was altijd een bewuste
keuze. Fons bleef gedurende die 30 jaar trouw aan dit ras. Of dit ouderwets
is, wil Fons niet weten. Tot vandaag is het volgens hem zeker mogelijk om
er een betere marge per varken mee te realiseren omdat zowel een goede
opbrengstprijs als een lage kost per varken – dankzij een goede voedercon-
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Fons Gios in de prototype varkensstal.
De eerste biggen die de dag na de opendeurdag werden opgezet, verkennen de
prototypestal.
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tegelijkertijd de procedure voor de erkenning van het stalconcept als prototype en
deed een milieuvergunningsaanvraag met
luchtwasser. De erkenningsprocedure verliep stroef en duurde veel langer dan de
vergunningsaanvraag. Uiteindelijk koos
Joris er toch voor om niet te wachten op
de erkenning en realiseerde hij de stal
met luchtwasser. Bij de opstart van de stal
bleek ook dat de sluitingen van het spoelgotensysteem bij Joris niet goed functioneerden, met verdroging van de mest in
de ondiepe kelders tot gevolg. Dit euvel is
ondertussen opgelost.
Toen de prototypeaanvraag uiteindelijk groen licht kreeg van de wetenschappelijke commissie besliste Hilde om een
nieuwe vergunningsaanvraag te doen voor
het bouwen van dit staltype, maar ditmaal
naast het bedrijf van broer Kris, die vorig
jaar het bedrijf van Fons overnam. In de
nieuwe stal zullen de overschotbiggen
van Kris afgemest worden. De toelating
om een prototypestal te mogen bouwen,
houdt in dat er zo snel mogelijk metingen moeten uitgevoerd worden die al dan
niet zullen bevestigen of dit prototype
de normen om als emissiearm systeem
erkend te worden kan halen. In samenwerking met het Innovatiesteunpunt werd
een meetplan uitgewerkt dat zal uitgevoerd worden door het vito en het ilvo
met steun van Prodem. Heel dit proces
zal meer dan een jaar in beslag nemen,
omdat er 2 rondes – waarvan zeker 1 in
de zomer – moeten doorgemeten worden.
“We zijn ervan overtuigd dat we een serieuze reductie van de emissie kunnen realiseren”, besluit Fons. “Of dit voldoende is
voor de erkenning zullen we pas binnen
een jaar weten.” r
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Fons zich af of hetzelfde milieueffect zou
kunnen bekomen worden via de behandeling van mest met bacteriën. Vraag was of
mestbehandeling alleen zou volstaan om
voldoende emissiereductie te bekomen,
of men moest denken aan een combinatie
van mestbehandeling en aanpassing van
het stalconcept? In verschillende stappen
kwam uiteindelijk de realisatie van de prototypestal in Herenthout tot stand.
De eerste stap werd gezet door Hilde,
dochter van Fons, die 3 jaar geleden in
Limburg een pluimveestal wilde verbouwen tot vleesvarkensstal. Om de milieuhinder te beperken, werd bij de vergunningsaanvraag voorgesteld om de mest
met bacteriën te behandelen. De aanvraag
strandde omdat deze techniek niet als
emissiearm erkend was. Men suggereerde
wel om het voorgestelde concept te laten
erkennen via de procedure van een ‘prototypestal’.
Joris, die ondertussen een eigen bedrijf
in de streek had overgenomen, nam daarna het plan op om een nieuw te bouwen
vleesvarkensstal te laten erkennen als
prototype. Het voorgestelde staltype is
afgeleid van het spoelgotensysteem. Er
wordt gebruik gemaakt van ondiepe mestkelders van 60 cm met een afsluitbare
afvoer en met een overloop van 10 cm (zie
foto links). De mest wordt behandeld met
bacteriën en na iedere ronde afgevoerd
in een afgesloten mestopslag. Door de
overloop blijft er echter permanent 10 cm
‘oude’ mest in de kelder achter, om een
continue bacteriewerking te garanderen.
Bij een goede bacteriële werking is er
geen risico op verstoppingen omdat de
bacteriën ook zorgen voor homogenisering en menging van de mest. Joris startte

Foto: Herman Vets

  deling met bacteriën

C

versie – mogelijk is. “Om de meerwaarde te maximaliseren, moet
je uiteraard naar een geschikt afzetkanaal zoeken en ook je meerwaarde optimaliseren met een goede afleverstrategie”, benadrukt
Fons. Ontelbare keren ging Fons in de vroege uurtjes kijken naar
het klasseren van zijn varkens in het slachthuis. Hieruit leerde hij
op welk gewicht welk type varken het best geleverd kan worden.
Bij dit observeren, leerde Fons ook veel over de gezondheid van
zijn geleverde varkens. “Dit levert niet alleen een meerwaarde op,
maar ook kostenreductie want veel bargen (vooral vette) worden te
laat geleverd. De varkensbascule die bij de ingang van de nieuwe
stal geïnstalleerd werd, zal in dit opzicht zeker renderen! Problemen met transport van de bespierde varkens zijn er eigenlijk nooit
geweest. De belangrijkste factoren om tot een goede vleeskwali-

teit na slachten te komen, zijn een goede timing (uitvasten-ladentransport-lossen-slachten) en een bekwame transporteur”, stelde
Fons.
De vraag of hij nu nog dezelfde strategie zou kiezen, hoefde niet
meer gesteld te worden. Voor een goed verstaander was het antwoord immers al gegeven!
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De bedrijfsleiderskring Kinrooi komt telkens
op een ander bedrijf samen. In mei ontvingen
Rene en Danielle Vandebrouck uit Hoeselt
hun collega’s.
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Bedrijfsleiderskring Kinrooi
blaast 20 kaarsjes uit
De bedrijfsleiderskring (blk) Kinrooi komt reeds meer
dan 20 jaar samen in nagenoeg dezelfde formatie.
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Reden genoeg om de werking van zo’n bedrijfsleiderskring eens onder de loep te nemen en de sfeer op
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te snuiven tijdens een bijeenkomst. Het bedrijf van
Rene en Danielle Vandebrouck was gastbedrijf van
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Gemiddelde resultaten BLK Kinrooi

De deelnemers van de bedrijfsleiderskring Kinrooi hadden in boekjaar 2009-2010 (startmaand september)
gemiddeld 217 zeugen waarbij een worpindex van 2,29
en een productiegetal van 23,6 biggen werden behaald.
De voederopname bij de zeugen bedroeg 1159 kg aan
een gemiddelde prijs van 214,3 euro per ton.
In de vleesvarkensuitbating waren gemiddeld 1865
varkens aanwezig. Een voederconversie van 2,58 bij een
groei van 536 g en een sterfte van 4,7% zijn hier de gewogen gemiddelden; waarbij de biggen worden overgezet
naar vleesvarkens op 7 kg. Tijdens dat boekjaar werd per
vleesvarken 234 kg voeder opgenomen aan een gemiddelde prijs van 213 euro per ton.
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l&t: De blk Kinrooi bestaat reeds 20 jaar
met nagenoeg nog allemaal dezelfde deelnemende bedrijven als bij de start. Hoe
zijn jullie destijds in contact gekomen met
de werking van blk’s en waarom zijn jullie er ingestapt?
“Op een vergadering in Hasselt lichtte
Valère Vanschoenbeek indertijd het systeem van de bedrijfseconomische boekhoudingen binnen de Boerenbond toe.
Tijdens die vergadering kwam ook het
bestaan van bedrijfsleiderskringen aan
bod. Louis Geerdens, die toen de bedrijfs-

Korte voorstelling van de
deelnemende bedrijven
Rene en Danielle Vandebrouck Ze runnen een bedrijf met 260 zeugen (rotatiekruising met eindkruising Danbred, pic) in Hoeselt. Alle
biggen worden er afgemest: 1300 op het eigen bedrijf en 1100 op een
tweede locatie. Er wordt gewerkt in een standaard weeksysteem. Daarnaast is er nog 40 ha akkerbouw waarop maïs en tarwe wordt geteeld.
Neel en Liesbeth Gorssen Ze hebben een gesloten bedrijf van
190 zeugen in een standaard weeksysteem in Kaulille. Ze hebben
een dertigtal Piétrainzeugen. De overige zeugen zijn bn x Fin. Op het
bedrijf worden ook fokberen geproduceerd.
Frans Claes Hij baat in Sint-Truiden een gesloten varkensbedrijf met
80 zeugen uit. Als zeugenras is geopteerd voor dl x Fin. Naast de
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en bereidheid om naar elkaar te luisteren, is van fundamenteel belang. Het is
ook belangrijk dat je problemen die op
je bedrijf voorkomen – en iedereen heeft
hier wel eens mee te maken – durft aan
te kaarten zodat ook de rest van de groep
bijleert en gewapend is als hetzelfde probleem opduikt.”
l&t: Zouden jullie collega’s-varkenshouders aanraden om in een blk te stappen
en wat geven jullie als advies om tot succes te komen?
“Wij zouden het toch zeker aanraden,
maar de deelnemers moeten een beetje
op dezelfde golflengte zitten. Jonge landbouwers kunnen beter aansluiten in een
groep met leeftijdsgenoten zodat ze niet al
te veel worden ontmoedigd door meningen en ervaringen van de iets oudere
garde.
Als je elkaar begrijpt en ondersteunt,
wordt de bedrijfsleiderskring al vlug een
vriendenkring. Zo doen wij in de zomer
telkens nog een activiteit die niks met
landbouw in het algemeen en varkens in
het bijzonder te maken heeft. Een lekkere
barbecue op een van de bedrijven is daarbij een vast ingrediënt.” r
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ontleed en becommentarieerd. De individuele bedrijfsresultaten worden onderling
vergeleken, maar ook met het gemiddelde resultaat van alle bedrijven die in het
boekhoudsysteem van de Boerenbond zitten en dezelfde startmaand hebben. Verschillen in technische resultaten en diverse kostenposten (zoals voeder, gezondheid
en mestafzet) worden dieper geanalyseerd
en – waar mogelijk – worden oorzaken en
oplossingen gezocht.”
l&t: Zien jullie een evolutie in de werking
van de blk in ’t algemeen? Is er bij wijze
van spreken veel veranderd in de voorbije
20 jaar?
“Vroeger werden de cijfers veel diepgaander besproken en kwamen andere thema’s
slechts sporadisch aan bod. Nu wordt er
al eens een externe spreker gevraagd om
een bepaald onderwerp dieper uit te spitten. Zo hebben we de laatste jaren onder
meer iemand van het Innovatiesteunpunt
als gastspreker gehad die de diverse systemen en bijhorende kosten van luchtwassers kwam toelichten. Het economische
verschil tussen eigen opfok of aankoop
van jonge zeugen is ook al eens aan bod
gekomen.”
l&t: Zijn er taboes of onderwerpen die
beter niet aan bod komen?
“Alles kan worden besproken. Als je niet
bereid bent om je bedrijfseconomische
resultaten open en bloot op tafel te leggen, kan je beter niet in een bedrijfsleiderskring stappen. Onderling vertrouwen

Heb je interesse in de werking van bedrijfsleiderskringen en wens je nog meer te
weten te komen of ben je eventueel zelf
van plan in een kring te stappen, contacteer gerust je technisch consulent.
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economische boekhoudingen in Limburg
opvolgde, heeft ons verder gecontacteerd
of er interesse was. Aanvankelijk was het
de bedoeling om 10 bedrijven in deze
bedrijfsleiderskring te hebben, maar dat is
nooit gelukt. Drie bedrijven zijn ondertussen gestopt en in de plaats zijn er 2 nieuwe in de blk gestapt.
Wij waren allemaal ongeveer even oud
en nog niet zo lang bezig met ons bedrijf.
De bedrijfsleiderskring werd dan ook
tamelijk vlug een vriendenkring waarbij
ook de partners nauw betrokken zijn.”
l&t: Hoeveel keer per jaar komen jullie
samen en hoe verloopt een bijeenkomst?
“We komen gewoonlijk driemaal per jaar
samen, telkens op een ander bedrijf. Er is
een beurtrol zodat we ongeveer eenmaal
om de 3 jaar terug op hetzelfde bedrijf
terechtkomen. Na een korte ontvangst
starten we steeds met een rondleiding in
de stallen. Naargelang de evolutie die op
het bezoekende bedrijf plaatsvond, kan dit
toch wel enige tijd in beslag nemen. Het is
ook in de stal tussen de dieren dat we veel
van elkaar kunnen leren. Zowel de kleine
praktische aspecten als grote verbouwingswerken worden grondig bestudeerd.
Simpele tips en weetjes kunnen ook op
een ander bedrijf goed van pas komen.
Nadien zitten we binnen aan tafel voor
de verdere bespreking. Eenmaal per jaar
– zodra alle bedrijfseconomische boekhoudingen van de bedrijven zijn verwerkt – worden de resultaten in groep

varkens heeft Frans ook nog akkerbouw waarbij vooral tarwe, maïs,
bieten en bonen worden geteeld. Nadine, Frans’ vrouw, werkt buitenshuis.
Paul en Filo Aerts Ze houden op hun bedrijf in Dilsen 190 pic-zeugen in een standaard weeksysteem. Alle biggen worden ter plaatse
afgemest. Verder is er op het bedrijf ook nog akkerbouw en rundvee.
Mark en Suzanne Lemmens Ze hebben een gesloten bedrijf van
360 zeugen in Kinrooi. Het draait in een standaard weeksysteem
met Hyporzeugen en met Piétrain als eindbeer.
Alex en Hilde Vangeneugden Ze hebben in Lummen een bedrijf
met 140 zeugen (bn x Fin) in een driewekensyteem. Een deel van

de biggen wordt afgemest en een deel wordt verkocht aan de selectiemesterij voor de prestatietest. Een vijftiental ha mais wordt
gebruikt voor ccm.
Luc en Monique Stinkens De Broekheidehoeve in Grote-Brogel
telt 300 zeugen, alle biggen worden er afgemest. De zeugen worden in groep op stro gehuisvest in een standaard weeksysteem.
Zeugen worden zelf aangefokt met Topigsgenetica. Ook de vleesvarkens zijn in grote groepen gehuisvest. Op het bedrijf is er verder
nog een mestverwerkingsinstallatie aanwezig in samenuitbating
met 3 andere landbouwers uit de regio.
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