
 

Beste klant, relatie in de varkenshouderij, 

De vakantieperiode loopt op zijn einde, onze 3 kinderen hebben elk een kamp achter de rug maar 

hebben evenzeer de piekmomenten weten in te vullen van ons personeel die afwisselend zijn verlof 

nam. Maxime & Olivier stellen meer en meer ook al vragen over het waarom, het hoe en wat binnen ons 

bedrijf. Het blijft zowel naar onze kinderen toe als naar het personeel heel belangrijk dat er duidelijke 

afspraken en protocols gehandteerd worden. Als voorbeeld kunnen we hierin stellen aparte kledij per 

categorie dieren, laarzen binnen bepaalde afdelingen en zoveel meer kleine details die het resultaat van 

een kwalitatief produkt blijven ondersteunen. Het vergt continu een blijvende opdracht om iedereen 

blijvend te motiveren en attent te maken over de gevaren en de baten.  

Naast het dagelijkse werk maakten we een 

namiddag vrij om samen met ons gezin en ons 

team eens te ontspannen en namen we van de 

gelegenheid gebruik om een positieve noot aan 

ons personeel over te brengen. We genoten 

van een gezellige barbecue bij ons thuis en dit 

werd afgesloten met een partijtje boerengolf op 

de Vallei hoeve te Huise-Zingem. 

Leeftijd M+ Danbred fokgelten bepaalt mede uw economisch 

resultaat. 

Uit een analyse uitgevoerd in Denemarken toont men aan dat de ideale worp voorkomt uit de derde à 

vierde bronst. Als men weet dat een gelt zijn eerste bronst heeft bij een leeftijd van ongeveer 23 weken 

(ongeveer 105 kg) bekomt men de ideale dek-leeftijd om en bij de 32 weken. Deze leeftijd biedt op vlak 

van kostprijs èn naar worpgrootte toe het optimum. Uit de analyse is ook gebleken dat indien de zeug 

een oudere leeftijd heeft ze niet stijgt in aantal biggen en dat ook haar levensloop niet langer zal zijn.  

Ook willen wij de aandacht erop vestigen indien de zeug ouder wordt ingezet dat de zeug ook een heel 

stuk duurder wordt. Als je ziet dat de prijs boven de 26 weken 9.8€/week extra bedraagt loopt dit snel 
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op. Voor elk bedrijf moet de planning naar inzetten toe zo optimaal mogelijk gemaakt worden. 

Hierbij benader ik nog eens de visie vanuit Denemarken : 

Ideale leeftijd voor het aandekken van de zeug is 32 weken. Vier weken voor de inseminatie breng je de 

gelten uit de quarantainestal naar de dekstal. (aanpassing aan dekstal)  

Hierbij merk je de eerstvolgende bronst op om daarna 3 weken later de zeug te insemineren. Bedrijven 

met een meerwekensysteem zetten de zeugen na 1 week bv op regumate. 

Als je weet dat de zeugen ongeveer 6 weken in quarantaine zitten dan is de ideale leeftijd 22 weken om 

uw zeug op uw bedrijf aan te kopen, dit is ook de basisnotering. 

Conditie van de M+ fokgelten 

Leeftijd is een belangrijk aspect maar zeker ook de conditie, meer bepaald het gewicht en de spekdikte. 

Daarom suggereren wij toch een gewicht van 140 à 150 kg met een spekdikte van 13-14 bij het 

aandekken. Een standaart voerniveau is 1% van het lichaamsgewicht + 0.5kg voor de verdere uitgroei. 

Bv. een fokgelt van 150kg heeft een behoefte van 2 kg voeder.  

M+ methode : 

 

Van een 10-tal gelten wordt de spekdikte gemeten rond de dekperiode. Hier streven wij naar een 13-14 

spek. Vier weken later worden dezelfde gelten terug gemeten. Hier zien wij graag een stijging van een 2 

mm spek. Dit gebeurt telkens om de 4-weken gedurende de ganse cyclus.  

Wij zien 17-18 als een ideaal meetcijfer voor de eersteworpsgelten die in de kraamstal komen.  

Uit deze metingen kunen wij ons voerschema bijsturen. 

M+ fokgelten zijn beschikbaar op alle leeftijden naar Uw wens. Daarnaast verschaffen wij U bij 

aflevering het correcte paspoort die U het vertrouwen heeft naar de juiste origine èn waarmee u verder 

kan werken naar een hoogstaand resultaat. 

We kunnen wel zeuren over de huidige marktsituatie maar toch blijven wij er van overtuigd dat de 

blijvers moeten streven naar een topresultaat op technisch niveau en waarin we de kosten blijvend 

onder de loep moeten houden. 

Steeds blijvend tot Uw dienst,

 

Bart & Bénédicte 

 

M+ team 
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