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De genoemde voeders zijn voordelig te koop afgehaald bij onze winkel in Sinderen of bezorgd op route in de Achterhoek.
Woont uw elders in Nederland, dan bestelt u per zak eenvoudig via www.grevers-winkel.nl of (gecombineerd met andere
voeders) per palletje vanaf 250kg via HobbyFarming.nl.

Voerschema varkens
Het varken als huisdier is tegenwoordig geen uitzondering meer. Een varken is zeer intelligent en schoon. Veel
varkens worden als gezelschapsdier gehouden, maar steeds vaker ook met als doel om in eigen beheer te laten
slachten. Naast 'eten uit eigen tuin' neemt 'eten uit eigen stal' namelijk ook in populariteit toe. Grevers
Voeders krijgt veel vragen over hoe men de varkens het beste kan voeren. Wij bieden varkensvoer aan voor
elke situatie en onderstaand vindt u een richtlijn hoe deze voeders het best zijn in te zetten.
Verzorging van hobbyvarkens en zeugen zonder fokkerijdoel
Als onderhoudsvoer voor hobbyvarkens is Varkensbrok Sereen / Hobby het best geschikt. Dit voer kan
naast zacht hooi, gras, groente of ander ruwvoer worden verstrekt. Varkensbrok Sereen / Hobby heeft
een energiearme samenstelling waarmee het bijdraagt aan het voorkomen van vervetting. Dit voeder is bij
uitstek geschikt voor hobbyvarkens, hangbuikzwijntjes en niet productieve zeugen.
Voerhoeveelheid: Afhankelijk van de omstandigheden (ras, aanleg vervetten, temperatuur, mate van
bijvoeding, etc.) adviseren we 1 tot 1,5% van het lichaamsgewicht voor grote rassen zoals Berkshire of
Bonte Bentheimers en tot 2 tot 2,5% van het lichaamsgewicht voor kleine rassen zoals Götinger en Kune
Kune. Bij een volwassen Kune Kune zeug van 55kg komt dat neer op 1,1 tot 1,4kg per dag. Verdeel de
voergift over 2 voergiften per dag.
Onderstaande adviezen zijn gebaseerd op grote rassen zoals Berkshire, Husumer, Bonte Bentheimer en andere
landrassen of kruisingen zoals deze gebruikt worden in de professionele varkenshouderij. Bij kleine rassen ligt
de benodigde voergift ten opzichte van het lichaamsgewicht hoger (bij rassen met een volwassen gewicht
beneden 100kg ongeveer op het dubbele percentage).
Verzorging van productieve zeugen
Voor zeugen die eenmaal per jaar of vaker een toom biggen grootbrengen adviseren wij ook als
onderhoudsvoer het voeren van Zeugenbrok. Dit voer is energierijker dan Varkensbrok Sereen / Hobby en
past beter bij dieren die presteren moeten.
Guste zeugen
Onderhoudsgift van ongeveer 1% van het lichaamsgewicht per dag. Dit komt bij een
(niet dragend)
Bonte Bentheimer of Berkshire zeug neer op ongeveer 2kg per dag. Verdeel de
voergift over 2 voergiften per dag. Houdt altijd de conditie van de zeugen in de gaten.
Rondom het
Een varken heeft een cyclus van 21 dagen. Als u weet wanneer het varken berig is,
dekken
kunt u op die dag de zeug laten dekken. Om de zeug bij de eisprong meer eitjes te
laten afgeven is het zinvol om vanaf 5 dagen voor de dekking meer energie aan de
zeug te geven (flushing). Verstrek daarom vanaf 5 dagen voor het dekken tot aan het
dekken de dubbele hoeveelheid voer. Professioneel alternatief is de reguliere
hoeveelheid voer handhaven en daarbovenop 400g Maxiflush D verstrekken vanaf 5
dagen voor het dekken tot 1 dag na het dekken.
Drachtige zeugen Een zeug draagt ongeveer 115 dagen. Tot 10 weken dracht (70 dagen) kan gewoon
eerste fase dracht het onderhoudsschema worden gehanteerd. Let op dat de zeug niet in conditie mag
teruglopen
Drachtige zeugen Vanaf de 11e week kan de voergift in 14 dagen tijd geleidelijk worden verhoogd tot
eindfase
het dubbele van de onderhoudsgift.
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Lacterende zeugen (zeugen met biggen) & Biggen bij de zeug
Verzorging van de
Rondom het werken is de voeropname vaak slechter. Zorg dat het voer altijd fris blijft
zeug
om de voeropname te stimuleren. Vanaf de tweede dag mag de zeug onbeperkt
gevoerd worden met Zeugenbrok. Indien de toom groter is dan 12 biggen is het een
mogelijkheid om energierijker te voeren door 50% Zeugenbrok en 50% Biggenkorrel
Start aan de zeug te verstrekken. Ook dit mag onbeperkt worden aangeboden. Laat
wel dagelijks de bak goed leeg eten en zorg voor onbeperkt toegang tot water.
Biggenmelk:
Indien de zeug overlijdt of onvoldoende melk heeft (bijvoorbeeld bij een hele grote
toom), kan biggenmelk worden bij verstrekt. Gebruik hiervoor Vité Biggenmelk Start
& Rescue. Gebruiksaanwijzing; zie productinformatie op onze websites.
Biggen bij de zeug

•

•

•

Verstrek vanaf de 2e levensdag een handjevol Biggenturf in het biggennest,
verstrek elke dag iets meer. Gebruik 1 zak Biggenturf per toom (blijven
verstrekken tot de zak leeg is). Biggenturf helpt diarree tegen te gaan, voorziet
in de ijzerbehoefte en leert de biggen snel vast voer op te nemen.
Verstrek vanaf 7 dagen (eerst door de turf, later in een voerkom)
Biggenprestarter Easy Wean Fit. Begin met een paar handjes en verstrek elke
dag iets meer. Verstrek ‘onbeperkt’, maar laat de biggen wel alles opeten
voordat nieuwe Biggenprestarter wordt verstrekt. Laat elke big 3 tot 5kg
Biggenprestarter eten alvorens over te stappen op Biggenkorrel Start.
Gebruik dus 1 zak Biggenprestarter van 20kg voor 4 tot 7 biggen.
Na de Biggenprestarter kan worden overgeschakeld op Biggenkorrel Start. Dit
voer kan onbeperkt worden aangeboden. Per big kunnen 2 zakken
Biggenkorrel Start worden verstrekt, 40kg totaal. Ongeacht het moment van
het spenen van de biggen, wordt dus zowel voor als na het spenen dit voer
verstrekt.

Opfok jonge zeugjes
• Voor en tijdens het spenen krijgen de biggen nog Biggenkorrel Start. Blijf dit voeren totdat elk big
hiervan 40kg heeft gehad. Dit voer kan onbeperkt worden aangeboden.
• Als de jonge zeugjes 40kg Biggenkorrel Start hebben opgegeten, kunnen de jonge zeugjes worden
verzorgd met Zeugenbrok. Meng het voer enkele dagen om de overgang geleidelijk te laten verlopen.
• Als richtlijn voor de hoeveelheid adviseren we 2,5% van het lichaamsgewicht per dag. Dit is 1% voor
onderhoud en 1,5% voor groei. Een jong zeugje van 50kg krijgt dus 1,5kg Zeugenbrok per dag.
• Laat de zeugjes minimaal de leeftijd van 8 maanden bereiken alvorens ze een eerste maal te laten
dekken.
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Afmesten van varkens
Voor en tijdens het spenen krijgen de biggen nog Biggenkorrel Start. Blijf dit voeren totdat elk big hiervan
40kg heeft gehad. Dit voer kan onbeperkt worden aangeboden. (Als u de biggen ontvangt wanneer deze 20 a
25kg wegen, kunt u eerst nog 1 zak Biggenkorrel Start per big voeren.)
Als de jonge biggen 40kg Biggenkorrel Start hebben opgegeten, kan worden overgeschakeld op
Vleesvarkensbrok. Dit voer kan onbeperkt worden gevoerd tot de varkens ongeveer 70kg wegen ofwel circa
4 a 4,5 maanden oud zijn. Daarna is het beter om de voergift te gaan beperken om vervetting te voorkomen.
Zeker borgen (gecastreerde beertjes) vervetten bij onbeperkte voedering te snel.
Afhankelijk van de gewenste groeisnelheid en het eindresultaat, bieden wij 3 verschillende richtlijnen voor de
eindfase
Afmesten intensief
Zodra de varkens het gewicht van ca. 70kg hebben bereikt verstrekt u 2 weken lang
(snel)
2,5kg Vleesvarkensbrok per varkens per dag.
Vervolgens 2 weken 2,6kg Vleesvarkensbrok per dag en dan tot aan het slachten
2,7kg Vleesvarkensbrok per dag.
Indien zeugjes en borgen apart afgemest worden, kunnen de borgjes met 100g per
dag minder verzorgd worden.
Afmesten extensief
Zodra de varkens het gewicht van ca. 70kg hebben bereikt verstrekt u tot aan het
(langzaam)
slachten 2,0 tot 2,5kg voer per dag. Gebruik hiervoor Zeugenbrok of 50%
Varkensbrok Sereen / Hobby en 50% Vleesvarkensbrok. Om een donkere kleur
vlees te krijgen kan in deze fase ook worden gekozen voor 1/3 deel Grasbrok en 2/3
Vleesvarkensbrok.
Afmesten traditioneel Zodra de varkens het gewicht van ca. 70kg hebben bereikt verstrekt u tot ca 100kg
(levend) gewicht 2,5kg voer per dag bestaande uit 50% Vleesvarkensbrok en 50%
Roggemeel. Daarna voert u alleen nog Roggemeel, 2,5kg per varken per dag, tot aan
de slacht.
Roggemeel zorgt voor meer intramusculair vet, dit is te zien en te proeven. De
varkens zullen door het lagere eiwitgehalte langzamer groeien dan met
Vleesvarkensbrok. Roggemeel geeft zachter en witter spek dan wanneer
Vleesvarkensbrok wordt verstrekt.
NB.: Verstrek geen Roggemeel aan volwassen zeugen.
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