Thema Jaarspecial

Drie locaties met varkens
Tonny Uyttewaal is bedrijfsleider op het Italiaanse vermeerderingsbedrijf Azienda
Agricola Gasparini in San Prospero (Modena). De Italiaan Carlo Alberto Gasparini
en zijn vrouw Isolda zijn de eigenaren. Het bedrijf is bezig met een uitbreiding van
2.500 naar 3.000 zeugen. Ze gebruiken de Deense zeug met de Talent van Topigs
Norsvin als eindbeer. De zeugen en gelten krijgen een vaccinatie met Aujeszky,
PRRS, Parvo en Vlek. Alle biggen vaccineren ze met Mycoplasma en Circo. De
gespeende biggen zijn een paar kilometer verderop gehuisvest. Op 15 kilometer van
het vermeerderingsbedrijf is er nog een derde locatie met 5.000 vleesvarkens. Het
bedrijf heeft naast varkens nog een grondareaal van 300 hectare. Het varkensbedrijf
heeft een eigen voerfabriek waar ze het voer malen en mengen. Alle varkens krijgen
brijvoer. In totaal werken negen mensen bij de varkens en drie in de akkerbouwtak.
Samen met zijn vrouw Michaela (55) heeft Tonny (55) twee kinderen: zoon Andrea
(25) en dochter Nicole (19). Ze wonen in de nabijgelegen stad Modena.
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Tonny Uyttewaal is bedrijfsleider op Italiaans zeugenbedrijf

Tegengewerkt door
PRRS en bureaucratie
Bij zijn aanstelling wist Tonny Uyttewaal dat de eerste jaren de meest bewogen
jaren zouden worden. Als bedrijfsleider is hij verantwoordelijk voor de drastische
gedaantewisseling die het varkensbedrijf doormaakt. Zoals verwacht, ziet hij
zich geconfronteerd met de nodige tegenslagen.

Het doel bij zijn aanstelling bijna drie jaar
geleden was helder voor Tonny Uyttewaal. De
Nederlander is aangesteld om leiding te geven aan de varkenstak van Azienda Agricola
Gasparini dat ambitieuze groeiplannen heeft.
Het Italiaanse varkensbedrijf wil binnen enkele
jaren uitbreiden van 800 naar 3.000 zeugen.
Toen Uyttewaal in januari 2013 begon aan
zijn nieuwe klus was het traject al ingezet en
waren er al 1.200 zeugen. Inmiddels heeft
het bedrijf 2.500 zeugen. Toch heeft het dit
jaar niet meegezeten met de uitbreiding. Door
de ‘administratieve rompslomp’ zoals hij het
noemt, is de uitbreiding met een half jaar
vertraagd.

Zware aardbeving
De vertraging heeft alles te maken met de
zware aardbevingen 3,5 jaar geleden in
Noord-Italië. De Italianen hadden het in mei
2012 zwaar te verduren. Binnen tien dagen
kregen ze drie ﬂinke aardbevingen voor hun
kiezen. Bevingen tussen 5,4 en 6,0 op de
schaal van Richter. Het vleesvarkensbedrijf van
Azienda Agricola Gasparini in Mirandola raakte
zwaar beschadigd. Dit jaar wilde het bedrijf de
bestaande stallen renoveren en er een nieuwe
stal bij plaatsen. Het aantal vleesvarkens
wordt daarmee uitgebreid van 3.000 naar
5.000 dieren. Alleen de bouw is nog steeds
niet afgerond, zegt Tonny Uyttewaal. „Door de
aardbevingen zijn de bouweisen verzwaard,
waardoor onze plannen zijn vertraagd. Een
geval van typische Italiaanse bureaucratie.”
Het plan is nu om in januari de bouwwerkzaamheden op het vleesvarkensbedrijf af te
ronden. Vervolgens worden de bouwactiviteiten meteen voorgezet op hun thuislocatie
met 2.500 zeugen. Eerst komt er een nieuwe
dragendezeugenstal bij. Vervolgens worden

de oude en versleten zeugenstallen volledig afgebroken. Op dezelfde plek komt een nieuwe
dragendezeugenstal en dekstal. Als dat klaar
is, bouwen ze nog 88 kraamhokken aan de
huidige kraamafdelingen vast. De werkzaamheden moeten in september 2016 klaar zijn.
De laatste bouwklus bij de gespeende biggenstal start dan. Er komen vier units van elk 800
gespeende biggen bij op de locatie die op een
paar kilometer van hun vermeerderingsbedrijf
ligt. Na de uitbreiding telt de locatie 12.800
gespeende biggen.

PRRS-uitbraak
Naast de groei in goede banen leiden, is Uyttewaal aangesteld om de technische resultaten
te verbeteren. Om dat mogelijk te maken,
namen ze vlak na zijn aanstelling afscheid van
hun eigen aloude rotatiekruising. Ze kozen
voor de aanvoer van Deense gelten. Al de
zeugen zijn inmiddels vervangen voor Deense
zeugen. „We spenen nu wekelijks 1.200
biggen”, zegt de Nederlandse bedrijfsleider.
„Dat is ongeveer 27 gespeende biggen per
zeug per jaar. Voor Italiaanse begrippen is dat
best goed. Gemiddeld spenen de Italianen
ongeveer 24 biggen per zeug per jaar.”
Toch halen ze resultaten pas sinds een half
jaar. Vorig jaar oktober kreeg het zeugenbedrijf te kampen met een hevige PRRS-uitbraak.
„Het duurde 4 à 5 maanden voordat het over
was. Zeker de eerste paar maanden waren
dramatisch met veel verwerpers bij de zeugen. We speenden niet meer dan tussen de
700 en 800 biggen per week.” Uyttewaal vermoedt dat het PRRS-virus binnen is gekomen
met de Deense gelten. Reden voor het bedrijf
om te starten met volledige eigen geltenaanfok. Onlangs hebben ze de overgrootouderdieren aangevoerd. Ze willen nu geen enkel dier

meer op hun bedrijf aanvoeren.
Om hevige PRRS-uitbraken te voorkomen, zijn
ze dit jaar begonnen met het vaccineren van
de zeugen. Voor de voet hebben tot nu toe
vier keer alle zeugen en gelten binnen een dag
gevaccineerd. Ze zijn van plan om dit nog één
keer dit jaar te doen.

Nederlandse big
Alle biggen en vleesvarkens op het varkensbedrijf bij Uyttewaal zijn bestemd voor de
productie van Parmaham. Dit betekent dat de
vleesvarkens op een fors hoger gewicht worden afgevoerd. De vleesvarkens gaan op een
gemiddeld levend gewicht van 170 kilo naar
de slacht. Om dit gewicht te halen, gaat er volgens de bedrijfsleider ongeveer dubbel zoveel
voer in de vleesvarkens als bij de reguliere
varkensproductie. Hun voederconversie ligt
rond de 3,6. De fors hogere voerkosten die
hiermee zijn gemoeid, zijn te terug te vinden in
de hogere opbrengstprijs.
Hoewel ook net als heel Europa ook de
Italiaanse varkenshouderij in een diepe crisis
verkeert, zijn de opbrengstprijzen hoog vergeleken naar Nederlandse maatstaven. „Voor
biggen van 25 kilo ontvangen wij nu 60 euro
per big en voor de vleesvarkens krijgen we
1,27 euro per kilo levend gewicht.” Doordat
de Italiaanse varkenshouderij de afgelopen
jaren hard is gesaneerd, verwacht Uyttewaal
niet dat er nog veel varkenshouders zullen
afvallen. „We hopen alleen dat de druk op de
Europese biggenmarkt afneemt, zodat we
minder last hebben van de goedkope Nederlandse en Deense big. Want daar kunnen wij
niet mee concurreren.” ■
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