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Open dag 
Nederlands Landvarken

Aalten, 18 april 2015

Presentatie

• Wie is de toeleverancier ?

• Wat doet de toeleverancier ?

• Wat heeft een big tot nu toe meegemaakt ?

• Wat moet ik een varken (of big) voeren ? 

• Wat kan de toeleverancier voor u betekenen?

Wie is de toeleverancier ?

• Toeleverancier: AgruniekRijnvallei

• Hoofdactiviteit is voer maken voor:

– Koeien

– Geiten

– Kippen

– Varkens

– Paarden

– Maar ook………..dierentuindieren. 

Wat doet Agruniekrijnvallei ? 

• Inkopen van grondstoffen (daar maken we 

het mengvoer mee):

– Granen (tarwe, gerst, maïs)

– Zonnebloemschroot (reststroom)

– Sojaschroot (reststroom)

– Tarwegries (reststroom)

– Raapzaadschroot (reststroom)

– Melasse, vinasse (vloeibaar suikerstroop)

– Maar ook koekjes, chips, brood

Haven Wageningen 

Productie van mengvoer

• Mengvoer:

1. Grondstoffen worden gemalen

2. Gemalen grondstoffen worden gemengd

3. Aangevuld met vitamines en mineralen

4. Mengsel wordt geperst tot brokjes

5. De brokjes worden gekoeld

6. Na het koelen worden ze:
• Of in de bulkwagen rechtstreeks naar de klant

• Of opgezakt in zakgoed
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Keuze in mengvoer

– Gangbaar mengvoer

of

– Biologisch mengvoer

Bulkwagen

ZAKGOED

• Pasgeboren 

biggen 

• Biggen 3 

dagen oud

Wat heeft een big meegemaakt?

• Geboorte van het big

– Big krijgt melk

• Na 10 dagen krijgen de krijgen de biggen ook 

het eerste vaste voer: Heavy Pig 2

• Dit is heel licht verteerbaar voer

– Grondstoffen die vergelijkbaar zijn met het eerste 

papje zoals BRINTA 
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naast melk 

ook samen 
eten

Biggen 16 

dagen oud

Biggen vlak voor spenen

Wat heeft een big meegemaakt?

• Op het bedrijf van Bert Selman worden de 

biggen na 4 weken na geboorte bij de zeug 
weggehaald

• In de natuur gaat de zeug vanaf een week of 
4 langzaam minder melk geven

• Na een week of 6-7 geeft de zeug bijna geen 

melk meer en moeten de biggen het doen 
van de natuur te bieden heeft.

Gespeende biggen

• foto biggen zeug met biggen vlak voor 

spenen 

Na het spenen 

• Spenen: overgang van melk naar 100% 

water en voer 

• Op dit bedrijf krijgen de biggen een 

speenvoer en daarna babybiggenvoer

• Vanaf 20 kg krijgen de biggen een startvoer
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Big 25kg+

Varkens: alleseters

• Als varkens buitenlopen net zoals wilde 

zwijnen in de natuur, vreten ze van alles dat 
ze tegenkomen:

– Gras

– Etensresten (geen vlees)

– Schillen, appels etc. etc.

• Daarnaast is het belangrijk dat ze toch een 
basishoeveelheid brokjes krijgen. Waarom?

– Brokken bevatten vitamines en mineralen.

Huisvesting

• Goed onderkomen waar het dier kan 

rusten/schuilen. 

• Tochtvrij

• Droog

• Hele jonge dieren hebben extra warmte nodig

•

Hoeveel moet ik een varken 

geven?

• Wat heeft een varken sowieso nodig?

– Big 25 kg � minimaal 1,0 kg mengvoer/dag

– Varken 100 kg � minimaal 2,5 kg mengvoer/dag

– Zeug � minimaal 3 kg mengvoer/dag

– Zeug met biggen � onbeperkt

• Algemeen:

– Bij volop gras en andere etenswaar kun je minder 

voeren

– In de winter meer voer nodig dan in de zomer 

Wat kan Agruniekrijnvallei

voor u betekenen ?

• Leveren van voer via zakgoed

• Voer bestellen

– via telefoon 0317-499510

– www.agruniekrijnvallei

– Spelregels

• Minimaal 2 dagen van te voren

• Minimaal 100 kg

• Ook voor kippen, paarden, koeien, konijnen 
en geiten

• Thuis bezorgd
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Assortiment zakgoed

Raalte       10-11-2010.
Dames studieclub Salland                                                                          
05-04-2011.

Tevreden dieren en een fluitende  varkenshouder.


