VARKENS

VERVANGINGSPERCENTAGE ZEUGEN
BEÏNVLOEDT KOSTEN ÉN OPBRENGST
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In de Tiber-boekhoudingen blijft het gemiddeld vervangingspercentage van zeugen redelijk stabiel rond 43%. Dit cijfergemiddelde geeft de grote spreiding tussen de bedrijven
niet weer. Het individueel vervangingspercentage kan een belangrijke impact hebben op
de kosten en opbrengsten op een zeugenbedrijf. – David Deheyder, landbouwconsulent Boerenbond
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aankoop en inseminatie (zoals voeder en
entingen) toevoegen aan de aankoopprijs
van de gelt. In het tweede geval hangen
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jaar! Dit resulteert niet noodzakelijk in
lagere kosten per big, want de biggenproductie moet ook nog op peil blijven.
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Vervangingskosten
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Wat de vervanging van zeugen je kost,
kan je uit je boekhouding halen. De vier
factoren die de vervangingskosten per
jaar bepalen, zijn de kostprijs van een
gelt, de opbrengst van een slachtzeug, het
vervangingspercentage en het percentage
zeugensterfte. In figuur 1 is als voorbeeld
uitgerekend hoe de vervangingskosten
per aanwezige zeug variëren in functie
van het vervangingspercentage. Varkenshouders die zeugen aankopen hebben
meestal een helderder beeld van wat een
jonge zeug kost dan zij die ze zelf fokken,
omdat die kosten dan van veel bedrijfsfactoren kunnen afhangen. In het eerste
geval moet je nog de kosten tussen
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Sinds 2010 is het gemiddeld vervangingspercentage van zeugen in Tiber gestegen
van 41% naar 43%. Zowel de hogere
vruchtbaarheid van de zeugen (genetica)
als de opkomst van meerwekensystemen
droegen bij aan deze stijging. Hogere
productiviteit maakt de zeugen immers
wat kwetsbaarder. Bij een meerwekensysteem ruimt men vaak de terugkomers
wat sneller. Ook voorziet men daarom wat
extra gelten om de groepsgrootte op peil
te houden. Toch stellen we tussen bedrijven verschillen vast die zeker niet alleen
door deze factoren te verklaren zijn. Ruim
27% van de bedrijven vervangt bijvoorbeeld minder dan 35% van de zeugen per
jaar. Aan de andere kant van het spectrum
vervangt 8% van de bedrijven zelfs meer
dan 60% van de zeugen per jaar.
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Goed vervangen begint met
nauwkeurig beoordelen.

leiden uit de Tiber-boekhoudingen. Dit
komt omdat veel factoren in de praktijk
met elkaar verweven zijn. We stellen
bijvoorbeeld vast dat bedrijven met eigen
aanfok 4,5% meer zeugen vervangen dan
bedrijven die zeugen aankopen. Bij
indeling van de bedrijven in groepen
volgens het vervangingspercentage,
vergelijk je dan niet alleen het effect van
vervanging maar tegelijkertijd dat van
‘eigen opfok’ versus ’aankoop’. Het
verschil in vervangingskosten tussen de
groepen zal je dan onderschatten omdat
‘eigen aanfok’ ook kosten bespaart ten
opzichte van ‘aankoop’. Figuur 2 toont het
verschil in worpgrootte tussen bedrijven
die ingedeeld werden naargelang hun
vervangingspercentage. Het optimale
percentage kunnen we uit deze figuur
niet afleiden, maar het toont wel aan dat
zowel heel veel als heel weinig vervanging aanleiding kan geven tot een aanzienlijke productiedaling. Zeker is dat je
altijd slechter af bent bij een te hoog
vervangingspercentage: je productie
daalt en bovendien stijgen je kosten. Bij
lage vervanging is de vraag of de kostendaling nog opweegt tegen de productiedaling en het eventuele kwaliteitsverlies
(uniformiteit) van de biggen. Figuur 2
toont ook nog een aantal andere relaties
met kengetallen uit Tiber.
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Figuur 1 Vervangingskosten per zeug per jaar
in functie van het vervangingspercentage incl.
sterfte1 - Bron: Tiber-boekhoudingen Boerenbond
1 Voorbeeld: kosten gelt = 300 euro; opbrengstprijs reformzeug = 150 euro; 5% zeugensterfte.

Productiviteit en vervangingspercentage
Het is niet makkelijk om een helder
verband tussen het vervangingspercentage en productiviteitsparameters af te
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Wat is het juiste vervangingspercentage?
Het is moeilijk om daar een eensluidend
antwoord op te formuleren, ook al omdat
het sterk bedrijfsafhankelijk is. Uit de
Tiber-cijfers kunnen we wel concluderen
dat het optimum ergens ligt tussen 40 en
50%. Het theoretisch berekende economisch optimum op basis van de te verwachten productie van een zeug (derde,
vierde en vijfde worpen zijn normaal de
beste) komt uit op 37% + de sterfte, dus
42% bij 5% uitval. Bij aankoop van zeugen
zal dat optimum zeker niet hoger zijn

Optimale leeftijdsopbouw
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Wanneer dit op jouw bedrijf hiervan sterk
afwijkt, wijst dit op bedrijfsspecifieke problemen
die vaak resulteren in een (te) hoog vervangingspercentage.
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Figuur 2 Gemiddeld aantal levend geboren biggen per worp per indeling in 4 groepen
naargelang hun vervangingspercentage - Bron: Tiber-boekhoudingen Boerenbond
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Figuur 3 Redenen tot vervanging - Bron: Tiber
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In goede omstandigheden halen zeugen
in de derde, vierde en vijfde partus hun
hoogste productiviteitsniveau (worpgrootte, melkproductiecapaciteit …). Vanaf de
zesde en hoger neemt het risico op een
mindere worp evenredig toe (meer doodgeboren biggen, minder uniforme biggen …). Maar ook het grootbrengend
vermogen van de oudere zeug kan snel
afnemen (uierkwaliteit …) zodat het beter
is om ze te vervangen.
De laatste jaren is het genetisch productiepotentieel van zeugen continu gestegen. Het verschil tussen de eerste en
overige worpen is kleiner geworden. Dit
geldt echter niet voor de hogere worpen.
Integendeel, bij zeugen met een hoog
genetisch productiepotentieel lijkt er na
de vijfde worp een sterker productiviteitsverlies op te treden, vaak gecombineerd
met een verminderde biggenkwaliteit. Dit
laatste is dan ook een belangrijk aandachtspunt in een goed vervangingsbeleid. Kort door de bocht is de optimale
leeftijdsopbouw: zo veel mogelijk zeugen
in pariteiten 3 tot 6. n
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(kostenstijging). Als je kiest voor eigen
aanfok is het uiteraard niet onverstandig
om wat marge te nemen en iets ruimer
aan te fokken. Als je het dan zonde vindt
om goede gelten af te voeren naar het
slachthuis kom je bij een iets hoger
percentage uit. Niet overdrijven is ook
hier de boodschap om je vervangingskosten onder controle te houden.

• Als biggen spenen vermijden, of helemaal links laten liggen,
duidt dat op een slecht speen- of uierpakket;
• Heb oog voor de uniformiteit van het nest.
• Beoordeel beenwerk, kreupele zeugen en dieren die op de
achterhand blijven zitten. Dikke of ontstoken klauwen geven
vaak blijvend letsel;
• Grauwe, sterk vermagerde zeugen hebben minder krediet,
ook het karakter van de zeug mee in ogenschouw nemen;
• Bij oudere zeugen naast aantal levend geboren biggen ook
grootbrengend vermogen beoordelen (stel eventueel ook een
maximum aantal worpen in);
• Laat de zeugenprijs niet te veel meetellen in een beoordeling.
Bij lage prijzen reforme zeugen: minder vervangen betekent op
lange termijn een gat in de ideale leeftijdsopbouw;
• Gelijkmatig aanbod van gelten is belangrijk, ze mogen tegen de
zeugenstapel aandrukken maar de zeugen er niet uitdrukken;
• Analyse per worpnummer uit een managementsysteem geeft
meestal een goed inzicht in de leeftijdsopbouw;
• De leeftijd bij eerste dekking heeft een sterke invloed op de
langleefbaarheid en de productieresultaten. Respecteer altijd een
minimale ouderdom van 240 dagen om jonge gelten te dekken!
• Optimaliseer je voederschema op basis van spekdiktemeting.
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