
Weten watje voert
Zo lang ik in de diervoersector werk, is voederwaarde en waar-
dering altijd een thema geweest. Het boeit me nag steeds hevig,
maar ik verbaas me oak nag steeds.
Ais pas afgestudeerd dierenarts leerde ik in 1977 op De
Schothorst hoe boeiend de wereld van de diervoeding is. In 1978
verhuisden we naar Flevoland. Daar leerde ik hoe je in proeven
en in de praktijk de voederwaarde kunt meten. Ik ontdekte hoe
belangrijk keuze en kwaliteit van grondstoffen zijn, en dat voeding
niet alleen de prestaties van het dier beinvloedt, maar oak een heel
grote invloed heeft op de gezondheid. In die jaren was openbare
samenstelling nag een hot item.
Mensen als dr. Grashuis en ir. Cornelissen waren een groat
voorstander van een openbare samenstelling. In die jaren werden
boeren en voorlichters nog als het ware opgevoed met de waarde
van een openbare samenstelling. Na verloop van jaren werd de
openbaarheid van samenstelling afgeschaft. Voer werd daarna
steeds meer een terrein van nutritionisten en van grote en kleine
geheimen en marketing. Begrijpelijk vanuit commercieel oogpunt,
maar voor de geinteresseerde boer een verloren kans.
Met het in 2009 gestarte initiatief VoederWaarde.nl (zie www.
voederwaarde.nl) kan aan beide partijen naar mijn mening een
goed alternatief worden geboden. fen afnemer van VoederWaarde.
nl krijgt een varkensvoer waarvan de vermelde fW-waarde wordt
gegarandeerd. Bovendien heeft de afnemer het recht am de vol-
ledige grondstofsamenstelling te kunnen inzien.
Vaak hoar ik dat het beoordelen van een voersamenstelling te
moeilijk is. Natuurlijk bent u als varkenshouder geen voedingsdes-
kundige. Maar niet gevraagd is nooit geleerd. Bovendien is een
goed gesprek over de samenstelling al heel verhelderend. U krijgt
door te vragen als het ware gratis voerles en u houdt uw voerle-
verancier op een goede manier scherp. Wat mij verder opvalt in
gesprekken met boeren, is dat ze regelmatig met wantrouwen
spreken over hun voerboer. Ais ik dan doorvraag, blijkt dat ze vaak
weinig met elkaar pratenover de samenstelling. fen gemiste kans.
Immers de voeraankoop bepaalt zeker nu wet zo'n 70 procent van
uw directe kosten. Aan VoederWaarde.nl doen nu 11 voerleveran-
ciers mee, met een gezamenfijk marktaandeef van ongeveer 20
pro cent van de varkensvoermarkt. Regelmatig krijg ik de vraag of
er de komende tijd nag meer mengvoerbedrijven gaan meedoen.
Het antwoord figt bij u als varkenshouders. Als u het befangrijk
vindt am gegarandeerd te weten wat u voert dan moet u dat uw
voerleverancier vragen. Het verbaast me dat anno 2011 zo velen
van u niet meer willen weten over de belangrijkste kostenpost van
hun bedrijf. Kortom u bent nu zeff aan zet.
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