Toegelicht actueel

TEKST JOHN LAMERS BEELD VERBA

‘Koper is praktisch
te reduceren’
De kopernorm in biggenvoeders is flink aangescherpt, maar
daar is een praktische oplossing voor. De belangrijkste maatregel om speenproblemen te voorkomen, is volgens Geert van
Sambeek het goed leren eten van de biggen in het kraamhok.
“Met de KZB of Pigletfeeder gaat dat als vanzelf.”
Leg dat maar eens uit.
“De KZB is een voerbak met een laaggeplaatste voertrog waar de
zeug en de jonge biggen samen uit kunnen eten. Deze bak sluit aan
bij de natuurlijke gewoonte van het varken om van de vloer te eten
én van de biggen om het eet- en drinkgedrag van de zeug te kopiëren. In combinatie met een Pigletfeeder wennen de biggen prima
aan het opnemen van vast voer en water.”

Wat is het effect?
“De speekselproductie bij biggen komt vroeg op gang en hun darmen zijn al gewend aan vast voer. Na spenen vreten de getrainde
biggen goed door. In kraamopfokhokken zien we geen of nauwelijks een speendip. Daardoor hoeft het verlagen van het koper- en
zinkgehalte in speenvoeders minder gevolgen te hebben en minder extra te kosten.”

Werkt het in de praktijk ook zo goed?
“Zeugenhouders die de KZB op proef nemen, zien dat de biggen
vroegtijdig mee-eten met de zeug en verbazend vlot vast voer leren op te nemen. Na de proefperiode besluiten vrijwel alle zeugenhouders over te gaan naar de KZB, ongeacht of het kraamopfok-
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hokken of gewone kraamhokken zijn en zelfs als ze automatisch
kraamstalvoeren toepassen.”

En het leren opnemen van biggenvoeders?
“Zes tot acht keer per dag de biggen in het kraamhok bijvoeren is
lastig uitvoerbaar. De Pigletfeeder met uitneembare trog heeft een
5 liter voorraadbunker die je één of twee keer per dag vult. Zonder
dat het veel extra arbeid kost, beschikken de biggen de hele dag
over vers voer. Doordat de Pigletfeeder in de hokafscheiding tussen twee kraamhokken staat, zien de biggen elkaar eten. En zien
eten, doet eten.”

Waarom een uitneembare trog?
“Dan is maar één voersysteem nodig. Je kunt met een vloeibaar

BIGGEN LEREN VERBAZEND
VLOT VAST VOER
OPNEMEN UIT DE KZB.
MET POSITIEVE GEVOLGEN
VOOR DARMWERKING EN
VOERVERTERING, OOK NA
SPENEN’

product starten en de trog eenvoudig schoon houden. Overschakelen op vast voer is met dezelfde bak een fluitje van een cent. De
biggen kennen de eetplek en na spenen hoeven ze de werking van
het voersysteem niet meer te leren. Ze vreten gewoon door.”
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