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Daden zeggen meer dan woorden:
Praktijkresultaten met QUARTES
zeugenvoeders op een bedrijf in een
meerwekensysteem. De voeders werden gekozen in functie van de genetica
van de zeugen en van de doelstelling
van de varkenshouder. Samen met de
varkensspecialist en de dierenarts van
QUARTES is de varkenshouder er in
geslaagd zijn doel te bereiken.

Met QUARTES zeugenvoeders
100 € MEER WINST per zeug per jaar
Het productiegetal op een zeugenbedrijf is en blijft het voornaamste kengetal
voor de rendabiliteit.
Het antwoord op de uitdaging om het productiegetal te verhogen kan het verminderen van de uitval, of het verhogen van het aantal levend geboren biggen zijn.
Op dit bedrijf was de uitval bij de zeug al laag en was de doelstelling dus een
substantiële verhoging van het aantal levend geboren biggen.

Toegepast voederschema:

• Dracht: PRESTA M
• Kraamstal: PRESTA L STAR vanaf aankomst in de kraamstal
(5 dagen voor werpen eerste zeugen van de groep)
• Flushing: FOLINA naast PRESTA L STAR

Eerste evaluatie na 6 maanden:

• Verhoging drachtpercentage met 3 %

Evaluatie na één jaar:

• Stijging aantal levend geboren biggen
• percentage dood geboren biggen blijft gelijk ondanks grotere nesten
• Sterftepercentage biggen bij de zeug blijft gelijk
• Verhoogd drachtpercentage blijft

Resultaatsvergelijking na twee jaar:

• Gemiddeld levend geboren biggen: + 1,13 big
• Gemiddeld aantal gespeende biggen: + 1,2 big
• Sterftepercentage biggen bij de zeug: - 1,07 %
• Drachtpercentage 93 %
• Stijging productiegetal met 2,77 biggen per zeug per jaar.

Als we rekenen met de gemiddelde biggenprijzen en gemiddelde voederprijzen
van de laatste twee jaar, dan betekent dit op dit bedrijf een stijging van de
voerwinst van ongeveer 100 € per zeug per jaar.

Interesse in onze QUARTES zeugenvoeders?
Neem contact met uw QUARTES varkensspecialist of dierenarts
of mail uw gegevens naar info@quartes.com.
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