
Aanvragers   :  Andries vd Bogert  aajm@xs4all.nl 
      Joost van Alphen   j.van.alphen@agroweb.nl 
Projectleider :Gerdien Kleijer     gerdienkleijer@gmail.nl 
Analyses  :  Gert Hemke          gert@hemkenutriconsult.nl 

 
 

 	    

    

	   V E RB E T E R I NG 	   K A R K A SKWA L I T E I T 	   B I O LOG I S C H E 	   V A R K EN S 	  
	   R E SU L T A T E N 	   V AN 	   E EN 	   P RA K T I J K N E TWE RK 

1

Een grote slachterij organisatie hanteert voor biologische 
varkens een bonus schema om te komen tot een gewenste 
kwaliteit. Dat verandert af en toe en was in 2013 als volgt:  
 Overig Basis Bonus 
Karkasgewicht  82 -112 89 -104 
Spekdikte  10 - 24 10 - 18 
Spierdikte  > 49 > 55 
Extra € / kg - 0,50  + 0,35 

Bij de deelnemers aan het praktijknetwerk bleek dat van de in 
2012 geleverde varkens gemiddeld 30 % buiten de bonus viel. 
1 % omdat ze te licht waren, 4,4 % door te weinig spierdikte 
en 25 % door teveel spek. Doel van het praktijknetwerk 
project is om meer varkens in het gewenste bonus segment 
te leveren en het rendement te verhogen. 

Door betere kwaliteit meer opbrengst en efficiëntie 

Correlaties/verbeterpunten 

 

2

Een correlatie geeft het verband aan tussen 2 
kenmerken. De tabel laat zien welke 
kenmerken verklaren waarom varkens buiten 
de bonus vallen.  
Correlaties kenmerk met % buiten bonus  
Levend geboren /worp +0,76 
% Achterblijvers kraamhok +0,83 
% Uitval vleesvarkens +0,94 
Vleesvarkens / groep +0,79 
% Fokmateriaal  +0,57 
Meer startvoer  - 0,54 
• In de kraamperiode kunnen problemen 

al beginnen. Achterblijvers in grote 
tomen vervetten gemakkelijker. 

• Het aantal varkens per groep varieerde 
van 35 tot 55. Met grote groepen vallen 
meer varkens buiten de bonus. 

• Bedrijven die meer startvoer verstrekten 
scoren beter met karkaskwaliteit. 

• Bedrijven met meer fokmateriaal tussen 
de vleesvarkens hebben lagere 
karkaskwaliteit.  
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Bonus in uitbetaling 

Veel borgen vallen buiten de bonus door overmatige vervetting 
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Aanpak : analyse van gegevens 
Van 7 deelnemende bedrijven zijn gegevens verzameld:   

• Technische economische kentallen vleesvarkens 
• Karkakskwaliteit, kortingen en afwijkingen 
• Voerschema’s en voer samenstellingen  
• Ras, sexe en evt. % fokmateriaal bij vleesvarkens 
• Houderij, gezondheid, (aflever) management 
• Kenmerken kraam en speenfase 

Uit een factoren-analyse kwamen belangrijke 
verbeterpunten. Deze zijn per bedrijf geïmplementeerd. 
 
De grafiek hieronder laat zien welke % van de geleverde 
varkens buiten de bonus vielen in 2012 en 2013.  

Afnemers vragen uniformiteit en minder vet 

De meeste varkens vallen buiten de bonus door een  te 

hoge spekdikte. Dat zijn vaker de borgen. Die hebben 

bij gelijk slachtgewicht 3 mm meer spek dan de gelten ! 



 4 Van de 7 bedrijven gebruiken bijproducten. Gebleken 
is  dat het voeren van bijproducten niet hoeft te 
resulteren in mindere karkaskwaliteit. Om de nodige 
rantsoen informatie goed op een rij te krijgen, werd een 
extra rekentool ontwikkeld. Dat geeft extra zicht op  

• Verschillen tussen de voeropname volgens de 
technische boekhouding en volgens  de schema’s.  

• Het werkelijk gebruik van bijproducten in de 
verschillende rantsoenen.  

De grafiek hieronder laat zien dat lysine belangrijk is. 

 
Tegenwoordig rekenen we met gestandaardiseerd darm 
verteerbaar lysine en dat ligt wat hoger. Vraag uw 
leverancier om advies. Verder hebben we uitgerekend in 
welke fase het lysine gehalte extra aandacht vraagt.  
 
 

Literatuur eiwit en vetaanzet 
Van de opgenomen energie gebruiken varkens 45- 55 %  
voor onderhoud. De rest van de voerenergie gaat naar 
de aanzet van eiwit en vet. Eiwit bindt water aan vlees. 
De eiwit aanzet wordt vooral bepaald door ras, sexe,  
gewicht en leeftijd. Bij borgen gaat vanaf 65 kg de 
eiwitaanzet omlaag en de vetaanzet sneller omhoog. 

 
Beperken van borgen vanaf 55 kg gewicht vermindert de 
vetaanzet en verbetert de conversie. Vetaanzet kost 5 
keer meer energie dan vleesaanzet. Bij onbeperkte 
voedering eten borgen 12- 14 % meer dan de gelten. 
Het advies : 
Beperk borgen vanaf 55 kg 6- 8 % , zodat ze ca. 6 % 
meer krijgen dan de gelten. Dan groeien borgen en 
gelten even snel, maar de borgen vervetten minder. 
Voor voldoende eiwitaanzet zijn de aminozuren in het 
voer belangrijk. Daarbij is lysine de eerst beperkende.  
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Voersamenstelling en voerschema 
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 De gevolgen van ontstekingen op groei.  
Opname Bruto 

Energie 
V.C. % 
verteerd 

ME 
onder 
houd 

ME 
voor 
aanzet 

Groei 
% rel. 

Norm 
varken 

4000 82,5 1350 1750 100 

1,5 % lager 
Vertering 

4000 81 1350 1690 96,5 

5 % Extra 
onderhoud 

4000 82,5 1420 1680 96,0 

3 % Lagere 
opname 

3875 82,5 1350 1655 94,5 

Ontsteking 
stress 

3875 81 1420 1530 87,4 

Mullan constateert : onregelmatige opname resulteert 
in vervetting. Voorkom veel korten en plussen.  
Schema Ad lib  85 % 

Ad lib 
85 % 
1 dag 70 
1 dag 100 

85 % 
3 dagen 70 
3 dagen 100 

Opname 2,84  2,37 2,34 2,31 
Groei 958 843 856 817 
Mm spek 21,2 15,1 16,9 19,3 

 
Groeicurves nader geanalyseerd 
Met een computer programma is berekend hoeveel 

energie is gebruikt voor onderhoud, vet- en eiwit- 

aanzet op basis van de volgende gegevens per koppel 

of bedrijf :   

• Begin en eind gewicht 

• Spierdikte en spekdikte 

• Voeropname per week  

• EW en Dvlys per kg (88% ds.) voer 

De conclusies  

• Lysine is bij enkele koppels beperkend 

geweest voor eiwitaanzet in de startfase. 

• Vleesvarkens op biologische bedrijven 

gebruiken 17 – 37 % ( gem. 28%) meer energie 

voor onderhoud dan de basisnorm. Mogelijke 

oorzaken :voervertering, onregelmatige 

opname, beweging, ontstekingen etc.  
 

Let op  : minder onderhoudsenergie, regelmatige voerschema, lysine startvoer 
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Rantsoen analyse en lysine aanbod 

Ontstekingen : é onderhoudsbehoefte ê groei   



 

Stagiaire Erna van Brenk voerde een literatuurstudie uit. 
Bij grote tomen krijgen biggen achterin de uterus al in 
het begin van de dracht minder voedingsstoffen. Dat 
resulteert in  meer spreiding in het geboortegewicht en 
in minder spiervezels.  

Voor alle biggen is voldoende biestopname heel 

belangrijk, vanwege de immuunglobulinen en de 

opname van voedingsstoffen. Lichte biggen lopen 

het risico om sneller af te koelen en minder biest te 

drinken. Daarom de volgende adviezen:  

• Zorg ervoor dat alle biggen voldoende biest 

binnen krijgen in de eerste 6 uren.  

• Gebruik de biestscore.  

• Breng kleine biggen bij het uier en / of houdt  

grote biggen een poosje apart.  

• Overweeg biest vervangend voer vanaf dag 2.  

• Gebruikt een extra lamp.  

Ook na het spenen is extra aandacht voor de lichte 

biggen  belangrijk. Een sterke daling in de opname is 

ongewenst. Adviezen voor na het spenen : 

• Zorg voor smakelijk vers voer  

• Maak het voer een beetje vochtig 

• Zet achterblijvers bij elkaar en schakel voor 

die groep later over naar eiwitarmer voer. 

Bij een van de deelnemers is dit door stagiaire Kiki 
Verheijen verder onderzocht. Biggen zijn bij geboorte 
individueel genummerd en gewogen. De levensgroei en 
karkaskwaliteit is vastgesteld. Uit die gegevens blijkt : 

Geb. gewicht  kg < 1,1 1,1 – 1,45 > 1,45 

% biggen 23 32 45 

% spek > 18 73 16 10 

% groeidagen > 187 80 26 7 

De licht geboren biggen groeien veel langzamer en 
vervetten makkelijker. Het advies is  

Alleen opfok gelten aanhouden van tomen met hoge 
geboortegewichten en goede uniformiteit.  
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Lichte biggen : minder spieren 

Verwen lichte biggen 

 
In de figuur hieronder de relatie tussen 
geboortegewicht en de spekdikte. 

Lichte biggen groeien langzamer, vervetten eerder en vragen meer aandacht 
 

Die kleine biggen hebben vaker geboorteproblemen, 
drinken minder biest, hebben meer gezondheid 
problemen, groeien langzamer en vervetten  sneller.  
Dat wordt bevestigd in de literatuur door Rehfelt.  
Gem. geb. gewicht kg. 1,0 1,4 1,8 
Spiervezels d. 1 * 1000 280 340 380 
Oppervlakte lende cm 44,9 48,7 49,1 

Vlees % eind 54,8 56,2 56,5 
 De proef op de som  

Voorkom lichte biggen  
Voor het realiseren van uniformere tomen geven 

literatuur en praktijk de volgende adviezen : 

• Voorkom grote gewichtsverliezen in lactatie.  

• Geef lacto-voer tussen spenen en dekken.  

• Extra omega 3 vetzuren in voer voor guste 

zeugen en begin dracht verbetert de follikel 

rijping, de uterus doorbloeding en de big 

uniformiteit. 

• Extra arginine in dragend zeugenvoer 

verbetert de doorbloeding. Erwten is een 

goede bron. 

• Als het hele toomgewicht lager uitpakt is aan 

het einde van de dracht extra voer belangrijk. 



 Verschillende kleur blikken 

 
Een advies is ook om verschillende kleuren blikken te 
gebruiken voor achterblijvers, fokmateriaal, borgen en 
gelten. Dan krijgt u makkelijker zicht op de groei, 
gezondheid en kwaliteit per groep.  
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Adviezen, aanpak en aanbevelingen 

 

Gezondheidsproblemen resulteren in slechtere 
benutting, onregelmatige groei en meer kans op 
karkasproblemen.  
De uitval bij de vleesvarkens daalde van gemiddeld 
4,1 in 2012 naar 2,5 % in 2013. Het aandeel 
karkassen met pleuritis daalde ook. Dat verschilde 
aanmerkelijk tussen bedrijven 8,4-20,4 % 
Adviezen zijn onder andere : 

• Regelmatig bloed en slachtlijnonderzoek. 
• Gericht vaccinatiebeleid.  
• Zo min mogelijk mengen tussendoor. 
• Voorkom overbezetting 
• Vermijd vliegen en ongedierte 
• Controleer het klimaat en de luchtstromen 

Pastorelli laat zien hoe gezondheidsproblemen de 
opname en groei beïnvloeden. Eerder zagen we al 
dat onregelmatige opname resulteert in vervetting. 

 

Kleinere groepen en sexe scheiden  

Afleverstrategie   

Het advies is : 
• De groep-grootte aanpassen /verkleinen 
• Bij spenen en / of opleggen achterblijvers 

apart houden. 
• Borgen en gelten scheiden.  

Bij 2 bedrijven resulteert scheiden in minder vet. 
 Scheiden Gemengd 
% varkens < 81 kg 0,6 1,1 
% spek > 18 mm 22,9 26,2 
Ook in de literatuur blijkt het beperken van 
borgen effectief te zijn, zoals de tabel laat zien :  
 Beren Gelten Borgen 

onbeperkt 
Borgen 
beperkt 

Vlees % 58 57,5 55,5 56,6 
Conversie 2,55 2,6 2,7 2,65 
Groei 825 805 835 805 
 

  

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling :  
investeert in zi jn platteland”.  

 

“Het Ministerie van EL&I is 
eindverantwoordelijk voor POP2 in 
Nederland. 

                                                                                               

gert@hemkenutriconsult.nl  
+31 619 422 000 
gerdienkleijer@gmail.com 
+31 620 603 477 

Gezondheidsmanagement   

Samen met adviseurs analyseren 
Meer aandacht voor de afleverstrategie zorgt ervoor dat 
meer varkens de bonus kwaliteit halen. De adviezen  

• Vaker wegen van varkens en voer in de laatste 
fase. U zult zien dat die laatste kilo’s weinig 
efficiënt zijn en kunt ook beter plannen. 

• Bij het leveren van de kop alleen de dieren te 
laten zitten die twee weken later worden 
geleverd. Als de rest dan in een kleiner hok 
wordt geplaats groeien ze beter door. 

• Lever de licht geboren biggen zodra ze 89 kg 
gewicht bereikt hebben.  

• Lever borgen niet zwaarder dan nodig is. Op het 
einde is de vetaanzet per dag meer dan 300 g. 
dagen zetten ze meer dan 300  aanzetten.  

Verbetering van karkaskwaliteit vraagt een 
multidisciplinaire analyse en aanpak. Dat gaat 
effectiever als adviseurs van voer, fokkerij, klimaat 
met de veehouder en de veterinair samen optrekken.  
Door de ervaringen met collega’s uit te wisselen is de 
kans groter dat u voor de juiste oplossingen kiest. 


