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Een duidelijk hogere groei is het direct zichtbare resultaat van de introductie van de nieuwe ULTRA-
vleesvarkensvoeders. De nieuwe voeders van ForFarmers verhogen met name de darmgezondheid. 
Voerconversie en uitval varen daar wel bij. 

Betere darmgezondheid met nieuwe ULTRA-voeders verbetert resultaten vleesvarkens

Groei stuk hoger

TEKST JOHN LAMERS BEELD VARKENS.NL

Aan de introductie van de nieuwe ULTRA-
voerlijn ging een uitgebreide testperiode 
vooraf. Van 1 september 2017 tot eind ja-
nuari 2019 zijn de nieuwe voeders getest op 
een groot aantal praktijkbedrijven in België, 
Duitsland, Nederland en het Verenigd Ko-
ninkrijk. In Nederland draaiden 25 bedrijven 
mee in de proefperiode. “Daardoor hebben 
we heel veel data van Nederlandse varkens-
bedrijven gekregen, zowel van droogvoer- 
als brijvoerbedrijven”, zegt Corné van de 
Ven, technisch specialist vleesvarkens bij 

beste. Daarmee zijn dan de beste resultaten 
te behalen. Zit je op 2,1 kilo per dag, dan is 
een Optima-lijn beter. De samenstelling 
hiervan is afgestemd op het behalen van 
maximale resultaten bij deze voeropname. 
En dat geldt ook voor de Maxima-, Norma- 
en Vital-lijn.”
Het effect van de ULTRA-voeders is goed 
zichtbaar op de 25 praktijkproefbedrijven. 
Van de Ven: “Daarvan hebben we nu al van 
meer dan een jaar de resultaten en die kun-
nen we nu goed vergelijken met de voorlo-
pige gemiddelden van Agrovision over een 

DE GENETICA VERANDERT, 
DE DIEREN WORDEN 
MAGERDER, HET WAS NODIG 
OM HET VOERPAKKET AAN 
TE PASSEN AAN DE WENSEN 
VAN DE TOEKOMST’

ForFarmers. “We hebben zoveel Neder-
landse resultaten dat we de verbeteringen 
door de nieuwe voerlijn kunnen baseren op 
de Nederlandse situatie.”

Aanpassen aan toekomst
Nog even terug naar de ontwikkeling van 
de nieuwe voeders. Basis was het DELTA-
voerprogramma. Dat was al een goed voer-
pakket. “De ontwikkelingen in de veehou-
derij gaan echter door”, zegt Van de Ven. 
“De genetica verandert, de dieren worden 

magerder, kortom het was nodig om het 
voerpakket aan te passen aan de wensen 
van de toekomst.”
De aanpassingen in het nieuwe ULTRA-
voerpakket zijn vooral gericht op het verbe-
teren van de darmgezondheid en daarmee 
de prestaties van de varkens. De innovaties 
bestaan uit het nieuwe Vitamine B-complex 
ter ondersteuning van de gezondheid en 
Darmprotector dat de zuurgraad regelt 
waardoor de maag en darm minder hard 
hoeven te werken. Celprotector houdt de 

darmcellen gezonder en verbetert de op-
name. De opname van voedingsstoffen en 
de gezondheid verbeteren verder met hulp 
van Vezelfactor. Dat levert een mix van fer-
menteerbare en niet fermenteerbare vezels 
die het microbieel evenwicht in de darm 
ondersteunen. De Relaxfactor in het voer 
tenslotte verhoogt het welzijn en de rust bij 
de varkens.

Goed effect
Of al die innovaties ook het gewenste effect 
hebben op de prestaties, is door ForFarmers 
uitgebreid getest op de praktijkbedrijven. 
Doel was een verbetering van de groei met 
10 gram per dag, een daling van de EW-
conversie met 0,02 (2 punten) en een daling 
van de uitval met 0,2 procent. “In de proef-
periode hebben we kunnen aantonen dat 
deze verbetering zeker haalbaar is”, zegt 
Van de Ven. “We hebben de resultaten van 
de proefbedrijven vergeleken met de be-
drijven die toen nog het DELTA-voerpakket 
gebruikten. De groei met de ULTRA-voeders 
lag 12 gram per dag hoger, de EW-conversie 
daalde met 0,05 en de uitval met 0,3 pro-
cent. De doelstelling werd dus ruimschoots 
behaald, zeker bij de EW-conversie.”

Basis voeropname
Na de proefperiode werd in februari van dit 
jaar het ULTRA-voerpakket bij alle klanten 
van ForFarmers geïntroduceerd. Daarbij 
werd er in goed overleg tussen de varkens-
houder en de ForFarmers-adviseur gekozen 
voor het meest optimale voerpakket uit de 
Norma-, Prima-, Optima-, Maxima- en 
Vital-lijn. Van de Ven: “Als basis gebrui-
ken we daarbij de gemiddelde voeropname 
op het bedrijf. Bij een opname van meer 
dan 2,2 kilo per dag past de Prima-lijn het 

heel jaar. Daarbij hebben we voor een goede 
vergelijking de resultaten van de ForFarmers- 
bedrijven bij het landelijk gemiddelde eruit 
gefilterd. Zodat de vergelijking een goed 
zicht geeft op de verbeteringen in de dage-
lijkse praktijk.”

Vergelijken met landelijk
Bij de vergelijking van de resultaten op de 
proefbedrijven met de Agrovision-cijfers is 
weer een duidelijke verbetering van de re-
sultaten zichtbaar. De groei verbetert flink 
van 841 naar 872 gram per dag. Dat is dus 
maar liefst 32 gram per dag meer door de 

inzet van de ULTRA-voeders. Door de flinke 
groeistijging verbetert de EW-conversie: die 
daalt met 0,03 van 2,74 naar 2,71. Bij groei 
en EW-conversie zijn de cijfers gecorrigeerd 
voor het traject van 25 tot 117 kilo. Dat de 
gezondheid verbetert door de inzet van de 
nieuwe ULTRA-voeders blijkt ook wel: de 
uitval gaat omlaag van 2,4 naar 2,2 procent. 
De goede resultaten hebben ook te maken 
met het heel bewust sturen op de voerop-
name op de bedrijven. Van de Ven: “We 
weten daardoor zeker dat de voerlijn goed 
past bij de omstandigheden en het type 
varken op het bedrijf. Bovendien kun je
- door de voeropname goed in de gaten te 
houden - tijdig schakelen. Ook tijdens een 
hete zomer, zoals we die dit jaar weer had-
den, kun je dan de resultaten vasthouden. 
Je schakelt dan eenvoudigweg over naar een 
geconcentreerder voer uit dezelfde voerlijn, 
of - als het nodig is - schakel je over naar 
een andere voerlijn.”

www.forfarmers.nl

Verbetering resultaten met ULTRA-voeders
Landelijk ULTRA

Groei per dag 841 873

EW-conversie 2,74 2,71

Uitval (%) 2,4 2,2

Corné van de Ven
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