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Tijdens de jaarlijkse trefdag van de VarkensAca
VarkensA
VarkensAcademie van 27 november gaf dierenarts Maarten Ceyssens, nutritionist
Yumax Consulting Group, een workshop over
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onis bij Yum
invloed op het rendement van een varkensbedrijf.
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winst is wat over
overblijft van de
opbrengsten na aftrek va
van de kosten.
Kosten zijn opgebo
opgebouwd uit vaste en
Alleen dit laatste type
variabele
ek
kosten. Alle
kosten is op
o korte termijn aan te passen.
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de belangrijkste
variabele kosten vertegenwoordigen. Volgens de spreker maken
de voederkosten 60 tot 70% van de vleeskostprijs uit. In absolute waarden is dat
45 tot 81 cent per kg vlees. De spreiding
is dus behoorlijk groot.
Mengvoederbedrijven voeren in functie
van de vraag verschillende productlijnen.
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aanb beslaat meestal: een relatief
Het aanbod
goed
goedk
goedkoop
concurrentieel standaardvoede een economisch voeder dat eerder
der;
gericht is op lage voederkosten per kg
groei; een meer prestatiegericht voeder
en een op darmgezondheid gefocust
voeder. Elke lijn is gemiddeld 5 euro per
ton duurder dan de vorige. Op deze
manier wordt ingespeeld op de specifieke
behoeften van klanten op een gegeven
moment. Hoe prijsgevoelig een klant is,
hangt immers af van de economische
context en de actuele bedrijfssituatie.
Een begrip dat varieert in functie van het
productgamma is de bandbreedte bij de
rantsoensamenstelling. Van elke grondstof wordt een minimaal en een maximaal inmengpercentage vooropgesteld.
Het verschil hiertussen is de bandbreedte. Hoe groter de bandbreedte, hoe
wisselender een voeder qua grondstoffen
en qua verhoudingen zal zijn. Op het vlak
van nutriënten (eiwit, vetten, koolhydra-

ten …) blijft het voeder wel constant. Zo
kan men bijvoorbeeld minimaal 5% en
maximaal 25% tarwe inmengen. De
bandbreedte is dan 20%. Hetzelfde
handelsvoeder kan de ene keer 20%
tarwe bevatten en de andere keer slechts
13% (en dus grotere hoeveelheden aan
andere grondstoffen). Het standaardvoeder heeft gewoonlijk een hogere
bandbreedte (20%) dan de andere voeders (5-10%) en is dus wisselender van
samenstelling maar niet van inhoud.
Mengvoederbedrijven optimaliseren
continu de voedersamenstelling op basis
van de gewenste inhoud, de bandbreedte
en de prijs van de beschikbare grondstoffen. Op die manier kan steeds een zo
goedkoop mogelijk voeder worden aangeboden dat qua nutriënten volledig
voldoet aan de vereisten. Hoe groter de
bandbreedte is, en hoe vaker geoptimaliseerd wordt, hoe wisselender de samenstelling zal zijn. Volgens de spreker leidt
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Prijsopbouw
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Maarten Ceyssens analyseerde de prijsopbouw van een startvoeder. Ook de
veevoederfirma beoogt zoals elke commerciële onderneming uiteindelijk winst
te maken. De spreker gaat ervan uit dat
op de grondstoffen gemiddeld 32 euro per
ton marge zit. Op het malen, mengen en
transporteren wordt nog eens 5 euro per
ton gewonnen. De kosten van persen en
verkruimelen worden niet volledig doorgerekend. Op verkoop, marketing en
dienstverlening wordt nog eens 15 euro
winst gemaakt. Dit resulteert in een
totale marge van 50 euro per ton of
ongeveer 20% op een startvoeder van
250 euro per ton.
Een systeem met open formulatie kan
een alternatief model zijn dat zowel voor
sommige mengvoederfabrikanten als
voor bepaalde varkenshouders interessant kan zijn. De fabrikant kan besparen
op personeels- en verkoopkosten, efficienter plannen en transporteren en loopt
weinig risico op wanbetaling. De varkenshouder levert de gewenste rantsoensamenstelling aan, bestelt volle vrachten,
achten,
n,
garandeert tijdige betaling en besteedt
esteedt
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ecialiseerde
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drachtvoeders en lactovoeders zou het
prijsvoordeel respectievelijk ongeveer 66,
34 en 59 euro per ton bedragen. Bij
aanvullend voeder neemt het prijsverschil per kg aanvullend voeder toe naarmate het aandeel ervan afneemt. Het
prijsvoordeel zou meer dan ruimschoots
volstaan om de extra kosten voor diensten en kennis (nutritionisten, adviseurs,
administratieve ondersteuners …) te
omvatten.
Mengvoederfabrikanten streven naar een
constante nutriënteninhoud op basis van
zo goedkoop mogelijke grondstoffen.
Goedkope bijproducten worden daarom
maximaal ingemengd zolang uit de
praktijk geen signalen komen dat het
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Minder gewicht op het veld?
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wordt de mest in één werkgang toegediend en ingewerkt.
Nieuw is de rijenbemesting met mengmest. De mest wordt dan niet meer
ecivollevelds toegediend maar plaatsspecifiek. De mest komt naast of onder de
ng
zaailijn te liggen. Deze rijenbemesting
oerd
kan gelijktijdig met het zaaien uitgevoerd
en
worden. De zaaimachine is dan voorzien
van een mestverdeelsysteem. De plaatssspecifieke toediening kan ook met een
aangepaste bouwlandinjecteur of een
striptillmachine. Mest toedienen en

Gewichten van 30 tot 40 ton zijn hier geen
uitzondering meer. Het risico op bodemstructuurschade is bijgevolg steeds
aanwezig, ondanks brede banden en lage
bandenspanningen (zie ook p.17).
Via het navelstrengsysteem, ook sleepslangsysteem genoemd, zou men het
gewicht in het veld sterk kunnen beperken. Bij dit systeem hangt de injecteur
rechtstreeks aan de tractor. De mest
wordt via een dikke slang aangevoerd uit
de put of een overslagcontainer. Dit
systeem kenmerkt zich door lage gewichten op het veld en een hoge capaciteit. De
capaciteit wordt echter sterk bepaald
door de logistiek van mestaanvoer en de
frequentie van wisselen van perceel. Het
systeem zal bij grote percelen meer tot
zijn recht komen dan bij een sterk versnipperde verkaveling. Eventueel moet je
water voorzien om de mest te verdunnen
en beter verpompbaar te maken.

Vaste mest spreiden
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Bij de vastemestspreiders zijn 3 systemen mogelijk: horizontale verdeelwalsen,
horizontale verdeelwalsen met strooiplaat en verticale verdeelwalsen.
De horizontale verdeelwalsen zijn lange
tijd de meest gebruikte geweest. De
werkbreedte beperkt zich tot de breedte
van de wagen. Voor een goede verdeling
moet men perfect werkgang tegen werkgang rijden. Indien dit niet goed gebeurt,
komen in de teelt de strooibanen tevoorschijn. Indien onder de horizontale walsen een strooiplaat komt, dan wordt de
mest breedwerpig uitgestrooid en verkrijg je een veel mooier strooibeeld.
Hetzelfde principe zie je bij de verticale
verdeelwalsen. De mest wordt breder
uitgespreid waardoor een egaler strooibeeld wordt verkregen.
Bij een kleinere dosis, bijvoorbeeld bij
compost, wordt het verdeelsysteem nog
belangrijker. Met gps-sturing kan bij alle
beschikbare systemen het strooibeeld
bijgestuurd en verbeterd worden. Bij het
uitspreiden van vaste mest geldt het
principe dat de mest binnen de 24 uur
moet worden ingewerkt en op zaterdagen
binnen de 2 uur. Q

3

1 Meer en meer wordt de bouwlandinjecteur gebruikt. Door een cultivator of schijveneg te voorzien
van een mestverdeelsysteem wordt de mest in één werkgang toegediend en ingewerkt.
2 De plaatsspecifieke toediening van mengmest op bouwland kan onder meer gebeuren met een
striptill-machine. 3 Bij het uitspreiden van vaste mest geldt het principe dat de mest binnen de 24
uur moet ingewerkt worden en op zaterdagen binnen de 2 uur.
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ren. Dit noemt hij het werk van een
‘stalnutritionist’. De spreker besluit zijn
voordracht met de raad aan de varkenshouders om de regie in eigen hand te
nemen en gesterkt door kennis met de
voederfirma te onderhandelen.
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een minder constante samenstelling ook
tot een meer wisselend resultaat inzake
productie.
Naast voeder leveren de meeste mengvoederfirma’s ook bijkomende diensten.
Er is in veel gevallen een vriendschappelijke of historische band tussen leverancier en klant. Er is vaak een financiële
verwevenheid en er worden administratieve en praktische diensten verleend.
Hierdoor wordt het voeder als voornaamste product soms overschaduwd.

Dit artikel is een weergave van de inhoud
van de workshop ‘Voeder: kritische
succesfactor in rendement’ die plaatsvond op 27 november in Rumbeke (tijdens
de jaarlijkse trefdag van de VarkensAcademie). In de loop van de volgende
maanden wijdt het Praktijkcentrum
Varkens nog een aantal artikels aan de
andere workshops.

RECHTZETTING

In Management&Techniek 6
sloop een fout in de laatste
zin en in het fotobijschrift op
p. 14. De correcte versie is:
Bij het uitspreiden van
vaste mest geldt het principe dat de mest binnen de
24 uur moet worden ingewerkt en op zaterdagen
binnen de 2 uur.
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