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Nu meer inzicht in het
Zo'n 70 procent van de totale kosten op het varkensbedrijf zitten in het voer. Toch weten veel
varkenshouders niet exact wát zij voeren, constateert Harry Vahl, dierenarts en specialist
veterinaire diervoeding.
GEESJE ROTGERS

V

arkenshouders zijn ervan overtuigd dat de samenstelling van het
voer erg bepalend is voor de diergezondheid, zeker nu er terughoudend
moet worden omgegaan met antibiotica.
"Het idee dat de voerkwaliteit van invloed
is op de diergezondheid klopt", bevestigt

Harry Vahl. "De meeste invloed op de diergezondheid heeft echter de genetica van de
dieren, daarna komen de voeding en de
huisvesting." Het verbaast Vahl dat veel
veehouders niet exact weten wat zij voeren.
"Men gaat er te gemakkelijk vanuit dat de
voersamenstelling wel zal kloppen, zonder
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Achtergrond

mengvoer
dat zelf te controleren."

Vahl is dierenarts

en specialist veterinaire diervoeding. Hij
heeft een eigen adviesbureau, 'Vahl Feed &
Health', en is voorzitter van Voederwaarde.nl.
Vahl is blij met het initiatief van een aantal
mengvoerbedrijven
en de boerenorganisaties Nvv, NVP en UO om over de inhoud
van het voer extra garanties te geven aan de
veehouder. Ook wil Voederwaarde. nl de
veehouder meer inzicht geven in de
samenstelling van het voer. "Het is steeds
minder gebruikelijk geworden dat de veehouder de grondstoffensamenstelling
van
het voer kent", aldus Vahl. Voerbedrijven
houden die vertrouwelijk. Het voerrecept
betreft immers het 'geheim van de kok' en
die mocht niet in handen komen van de
concurrentie. Alle voerbedrijven die zijn
aangesloten bij Voederwaarde.nl geven de
dierhouder nu wel inzage. Het gaat dan om
de gebruikte grondstoffen en de voederwaardes van het geleverde voer. Dat de
gehanteerde grondstoffen en de opgegeven
voederwaarden kloppen, wordt gecontroleerd door het onafhankelijke controleinstituut Schothorst Quality Consultants.

Voersamenstelling
De voerrecepten worden niet openbaar
gemaakt via het internet. Dit inderdaad om
verzamelen en vergelijken van recepten
van diverse aanbieders onmogelijk te
maken. De veehouder mag ze inzien en
doorpraten op het veehouderijbedrijf
of bij
zijn voerleverancier op kantoor. "De dierhouder kan dus wel controleren of hij waar
krijgt voor zijn geld en ofhet voer de
gewenste grondstoffen bevat", aldus Vahl.
Maar kunnen veehouders zo'n voerrecept
wel beoordelen) 'Je mag altijd een deskundige meenemen, zoals de dierenarts of je
eigen (onafhankelijke) adviseur." Vahl
adviseert dierhouders

altijd inzage te vra-

De gebruikte grondstoffen in de voeders
en de exacte nutriëntengehalten zijn in
te zien bij mengvoerfabrikanten die
meedoen aan Voederwaarde.nl.
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gen in de voersamenstelling en de gebruikte grondstoffen, wanneer het niet optimaal
loopt in de stal. Extra aandacht voor het
voer betaalt zich al snel terug.
Voerleverancier Vitelia is een van de deelnemers. Directeur Stefan Kuijpers: "De
terugcontrole op onze voeders vinden wij
belangrijk. Bij alle controles die plaatsvin-

Voederwaarde. nl draait sinds januari 2010.
Het aantal deelnemers is op dit moment
beperkt. Momenteel valt 20 procent van de
voerproductie onder Voederwaarde.nl. De

den voor de keurmerken waar een mengvoederbedrijf aan moet voldoen, is er geen
enkele externe controleur die nameet of
onze voeranalyses kloppen en of we met de

huidige deelnemende bedrijven zijn: ABZ
Diervoeding, Agruniek-Rijnvallei, Boerenbond Deurne, CAV Den Ham, CAW ZuidOost Salland, CLV De Samenwerking,

maals te laten onderzoeken in het laboratorium op kosten van de voerleverancier.

Stand van zaken

veehouders willen controleren of
zij waar krijgen voor hun geld.
juiste matrixwaarden

rekenen. Binnen

Voederwaarde.nl gebeurt dat wel." Kuijpers
denkt met de onafhankelijk geborgde voederwaardes informatie te kunnen leveren
die de klanten belangrijk vinden. "Veehouders denken soms dat voerfabrikanten
schuiven met grondstoffen als de grondstofprijzen fluctueren. Nu kunnen veehouders zelf op ieder moment controleren
welke grondstoffen in welke hoeveelheid
in hun voeders zitten." Kuijpers stelt nog
weinig vragen te hebben gehad van veehouders naar de exacte voerderwaarden,
"maar alle klanten zijn van harte welkom
om die te komen inzien".
Ook Coppens Diervoeding doet mee. "Wij
willen transparant zijn naar onze klanten
toe en hen meer inzicht geven in de grondstoffen en nutriënten", zegt algemeen
directeur Hendrik de Vor. Het loopt nog
niet storm met de aanvragen om inzage.
De meeste discussies onder veehouders
spitsen zich toe op de kosten die versleuteld
zouden zijn in het voer en sommigen vragen
zich af of de voerprijs reëel is. "Ook op deze
vragen willen wij antwoord kunnen geven.
Wij kunnen onze klanten laten zien welke
grondstoffen wij gebruiken en hoe de
financiële grondstoffenmarkten
zich ontwikkelen" De Vor biedt klanten bij twijfel
zelfs de mogelijkheid

Coppens Diervoeding en Vitelia Voeders.
Ook de (natte) bijproducten vallen er
(nog) niet onder. Vahl hoopt dat zo veel
mogelijk voerleveranciers gaan meedoen.
"Hoe snel het deelnamecijfer oploopt,
hangt af van de mate waarin veehouders
erom vragen."

Aandachtspunten
voersamenstelling
• Hoeveel vetten zitten in het voer? En met
name bij gespeende biggen: zijn die vetten
goed verteerbaar?
• Is de prijs reëel ten opzichte van andere
aanbieders? Of worden gouden bergen
beloofd die volgens de voersamenstelling
niet waargemaakt kunnen worden?
• Zijn de voerovergangen geleidelijk? Met
name gespeende biggen en jonge vleesvarkens zijn gevoelig voor abrupte voerovergangen. Dat betreft dan de grondstof
(de ene tarwegries is de andere niet) en
het percentage inmenging. Wanneer je het
voer ziet en ruikt; vallen voerovergangen
niet direct op.

om het voer nogmei 2013
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