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Voorwoord

Bodybuilding-syndroom bij zeugen
De genetica is de laatste decennia nogal veranderd. Toch werkt de zeugen-
houderij nog vrij traditioneel met voercurves die voornamelijk gebaseerd zijn 
op gewicht en conditie. Het kleine, maar dappere Gijs (voerleverancier Gelre 
IJsselstreek) brengt een innovatief idee in praktijk. 

Sinds enkele maanden werkt voerleveran-
cier Gijs bij een aantal van zijn afnemers 
met de zogeheten Gijs Massa Index-meter 
(GMI). Daarmee meten ze de spekdikte en de 
spiermassa van de zeugen. Dit gebeurt met 
regelmaat en gedurende de gehele productie-
periode. Zo krijgt de zeugenhouder zicht op 
de toe- en afname van spier- en spekdikte en 
kan daar de voergift op aanpassen. Volgens 
Gijs-woordvoerder Jeroen Koks kun je daarmee 
de zeugen net zo’n ‘dedicated’ voeding geven 
als topsporters die krijgen om topprestaties te 
kunnen leveren. Net als bodybuilders kweken 
zij immers vooral spiermassa en bevatten ze 
weinig vet. Dit noemt Gijs het Bodybuilding-
syndroom.

Vitale zeug
Ook zeugen moeten steeds hogere toppres-
taties leveren. Het systeem zoals Koks dat 
voor ogen heeft, zorgt dat de zeug op cruciale 
momenten (werpen, zoogperiode, eisprong, de 
volgende worp) een goede energiebalans heeft. 
Dus zo weinig mogelijk spek en via de voeding 
zorgen dat de zeug dan zo weinig mogelijk 
spiermassa aanspreekt om aan energie te 
komen. Volgens Koks is een goede spiermassa 
die in een constante verhouding tot de spek-
dikte staat, het teken van een goede energie-
balans. En dat is weer het equivalent van een 
vitale zeug, die nodig is voor het grootbrengen 
van steeds grotere tomen. De traditionele voer-
schema’s in de zeugenhou-
derij houden geen rekening 
met het aandeel spier en 
spek. De zeugen zijn in de 
afgelopen decennia groter, 
zwaarder en meer ge-
spierd geworden. Vanwege 
verschillende fokdoelen zijn 
er vele variaties, alhoe-
wel fokkerijprogramma’s 
keurige voertabellen leveren 
specifiek voor hun types 
zeugen.

Goede energiebalans
Toch pleit juist die veran-

derende genetica volgens voerproducent 
Gijs voor hun innovatieve aanpak. Koks: 
„Fokkerijorganisaties hebben uiteraard zicht 
op gemiddelde energiebehoeftes. Echter, 
ook andere factoren zoals klimaat, stress, 
aantal grootgebrachte biggen en de uitein-
delijke conditie van de zeug beïnvloeden 
de energiebalans. Zonder spier of spek te 
meten, weet je dit niet.” In Koks visie is het 
dus, gezien de veranderingen in de fokkerij, 
absoluut onvoldoende om te blijven voeren 
op basis van een gemiddelde voercurve die 
grotendeels gebaseerd is op gewicht en 
spekdikte. De invulling van de voersamen-
stelling gedurende de productiecyclus zal 
mede bepaald worden door de uitslag van 
de GMI-techniek. De stalnutritionisten van 
Gijs zullen op basis van het stalbeeld en de 
uitslag van deze meting hun voer samenstel-
len. Een goede energiebalans is volgens het 
bedrijf vooral van eminent belang om méér 
levensvatbare biggen te krijgen en groot 
te brengen. Koks: „Ik ben ervan overtuigd 
dat voor onze GMI-techniek een belangrijke 
rol is weggelegd om grotere tomen met 
vitalere biggen en een kleinere spreiding in 
geboortegewicht te realiseren. Meer nog 
dan vroeger zijn de eerste drie dagen na 
de geboorte bepalend voor het resultaat. 
We moeten naar vitalere biggen toe. En dat 
kan alleen als de zeug in topconditie is en 
energetisch in balans.” 

Landbouwpolitieke 
kwesties
Ik heb weinig met politieke kwesties, maar nu wordt 

het weer interessant. Na zeven jaar krijgen we met 

kabinet-Rutte III weer een landbouwminister. Gerda 

Verburg (CDA) was de laatste, weet u nog? We 

wachten met ongeduld op een naam. Voor hem of 

haar ligt een bijzondere casus klaar: ontschotting 

in de veehouderijsector. In de varkenshouderij die 

zich al eens eerder achtergesteld voelde bij de 

melkveehouderij, begint het gemor al. Advocaat Peter 

Goumans zegt hierover in deze Pig Business: ‘Het is 

geen juridische vraag maar een landbouwpolitieke 

kwestie die om visie vraagt.’ 

Visie is ook nodig in het castratiedossier waarover 

het Verbond van Den Bosch in 2011 zijn plasje deed. 

De grenzen voor afzet van berenvlees zijn bereikt. 

Overproductie leidt tot onbedoelde effecten. In 

omringende landen maakt men zich druk over het 

aanstaande castratieverbod en plaatselijke verdoving. 

Maar hier is het oorverdovend stil. Zelfs Varkens in 

Nood besteedt er geen campagnegeld meer aan. 

Opkomende landen in de varkensvleesproductie 

‘behandelen’ beerbiggen steeds vaker met een vaccin 

tegen de berengeur. Dit ‘improvaccinatie’-vlees is al 

op de EU-markt terwijl we het in Nederland niet willen 

produceren. 

Dus schreven we in deze editie over berenvlees en 

‘improvaccinaties’. Verder maakte Chef-redacteur 

Joyce Cornelissen een overzicht van vaccinaties in 

de sector. Er is nu zelfs een vaccin met beperkte 

werkingsduur tegen speendiarree. Op onze laatste 

thema-avonden ‘Darmaandoeningen terugdringen’ 

kwamen problematiek en oplossingen in geanimeerde 

gesprekken aan de orde.

Op 11 en 18 oktober gaan we weer op de interactieve 

toer; nu met het thema ‘Voeding’. We praten over 

fosfaatarm voeren en (bij)producten. Het volume 

natte bijproducten in de varkenshouderij groeit niet 

langer! Is dat niet zorgwekkend, nieuwe landbouw- en 

voedselminister?

Broer de Boer
Redacteur Pig Business
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