Experts

TEKST JOHN LAMERS BEELD VARKENS.NL, FORFARMERS

Specialisten van VIDA-team zorgen voor gerichte aanpak voeding big

Doel: kwaliteitsbig
Voor een kwaliteitsbig wordt goed
betaald en is altijd afzet te vinden.
Met de grote tomen biggen en
grotere bedrijven met medewerkers wordt het leveren van gezonde
biggen met een onberispelijke kwaliteit er niet gemakkelijker op. Het
VIDA-team van specialisten biedt dan
uitkomst en zorgt dat de biggenopfok
vanaf de kraamstal tot afleveren
goed op de rit komt.

ook ingespeeld op ontwikkelingen die
daar invloed op hebben, zoals de recente
verlaging van het kopergehalte.

Meedraaien op bedrijf
Om uit te zoeken waar het beter kan
in de biggenopfok én te zorgen dat een
zeugenhouder gezonde kwaliteitsbiggen
kan leveren, introduceert ForFarmers
het VIDA-team. Dit team komt in actie
als de varkenshouder en de specialist
vinden dat de opfok beter kan of als er

De opfok van de biggen van geboorte tot

problemen zijn. Een van de zes big-

afleveren is het meest kritische onder-

genspecialisten bezoekt dan het bedrijf,

deel op een zeugenbedrijf. Om een goede

indien nodig ondersteund door een

kwaliteit vitale biggen te kunnen leveren

technisch specialist of een nutritionist.

aan de vleesvarkenshouder is een ge-

Ze bestuderen de totale biggenopfok

richte bedrijfsspecifieke aanpak nood-

uitgebreid door op het bedrijf mee te

zakelijk. Dat begint al in het kraamhok.

draaien. Op basis daarvan wordt er een

Door de flinke productiestijging kan de

plan van aanpak opgesteld over met

zeug het vaak niet alleen af. Een goede

name de manier en frequentie van

verzorging en op de juiste manier bij-

bijvoeren en de hoeveelheden voer. Er

voeren van de biggen met de juiste voeders is nodig. Die bijvoeding zorgt dat
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“Zelf meelopen, kijken,
plan maken en voordoen,
zodat het volgens plan
gaat”

“Geen probleem zo groot
in de biggenopfok of het
VIDA-team lost het op”

“Alle aandacht voor de
samenstelling van de
biggenvoeders”

wordt gericht advies gegeven over de

“Zodra ik op een bedrijf kom dat de

“Op zeugenbedrijven is de biggenopfok

“Als nutritionist van het VIDA-team richt

beste voerkeuzes in het kraamhok en

biggenopfok wil verbeteren, is meelopen

het gevoeligste onderdeel. Geregeld

ik me op de voeding van de biggen. Vanaf

alle biggen genoeg voedingsstoffen krij-

na spenen tot afleveren. Alles gericht

het eerste wat ik doe. Ik moet voor

merkt de ForFarmers accountmanager

het eerste bijvoer, de voeding rondom

gen en dient vooral ook als voorberei-

op vitale biggen met een goede darm-

mezelf goed in beeld hebben wat de

dat de opfok niet naar wens van de

spenen tot en met de voeding tot aan

ding op het speenmoment. Een gezonde

gezondheid, zodat speenproblemen

gang van zaken is in de kraamstal en de

zeugenhouder verloopt. In goed overleg

het afleveren. Die kennis combineer

big produceren is het uitgangspunt. Dat

geen invloed hebben op het leveren van

biggenopfok. Wat gebeurt er op welke

schakelen we dan het VIDA-team in. Dat

ik met mijn praktijkervaring. Ik kom in

zorgt voor goede resultaten, lagere kos-

kwaliteitsbiggen.

dag, hoe zijn de omstandigheden op

is een team van specialisten die echt alles

actie als de specialist van het VIDA-team

het bedrijf, welk voer zet de zeugen-

weten van de biggenopfok. Ze gaan naar

meer achtergronden nodig heeft van het

houder in, welke hoeveelheden krijgen

het bedrijf en lopen mee om te kijken

biggenvoer om te kijken welke voeders

de biggen en hoe vaak? Als ik dit goed

hoe het ter plekke in zijn werk gaat. Vaak

het beste bij het bedrijf passen. Daarvoor

in beeld heb, dan maak ik een plan

gaat het al in het kraamhok niet goed,

ga ik indien nodig samen met de specia-

van aanpak specifiek voor het bedrijf.

daar ligt de basis. Het blijkt bijvoorbeeld

list naar het bedrijf om de situatie goed

Daarin staat op één A4-tje een duide-

dat er in de praktijk veel minder wordt

te bestuderen. Op die manier zet ik de

lijk schema met uitleg over de aanpak

bijgevoerd dan de zeugenhouder denkt,

voerbehoefte vanuit de praktijk om naar

van de voeding in kraamstal en bigge-

met alle gevolgen van dien voor de voer-

het juiste voer. Want het voer en de

nopfok. Door vervolgens het schema

opname na spenen. Het team maakt dan

toepassing van het voer moet kloppen

zelf in de stal uit te leggen, probeer ik

een plan van aanpak hoe dit te verbe-

bij de situatie op het bedrijf. Dan kan de

het zo helder mogelijk te krijgen voor de

teren. Als de biggen in het kraamhok

varkenshouder zo goed mogelijk draaien.

varkenshouder en medewerkers, zodat

meer voer opnemen, is de speendip

Daarnaast gebruik ik de praktijkerva-

iedereen volgens dezelfde methode gaat

kleiner en schieten ze daarna flink door.

ringen om samen met de fundamenteel

werken. Door direct gegevens te gaan

Als accountmanager bewaak ik of het

nutritionist van het Nutritie en Innovatie

bijhouden over bijvoorbeeld de voer-

plan van aanpak helpt, zodat we de opfok

Centrum nieuwe voeders te ontwikkelen.

opname en groei, ziet de zeugenhouder

samen met de varkenshouder, de mede-

Ik zit dus tussen de varkenshouder en

snel de positieve resultaten.”

werkers en het VIDA-team tot een succes

innovatie in en zorg dat alles zo snel en

maken.”

goed mogelijk wordt opgepakt.”

ten en meer rendement. Daarbij wordt

VIDA-team (deels op deze foto) biedt hulp bij biggenopfok.
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