
Versie: 1 Titel: Rekentool hoeveelheid voeder Datum: 18/05/2016 

Het Varkensloket  
Scheldeweg 68 
9090 Melle 
09 272 26 67 
info@varkensloket.be  

 

Vraag:  

Hebt u een rekenmodule om te berekenen hoeveel voeder er nodig is voor het afmesten van 
vleesvarkens, met bijzonderste variabele factor: het startgewicht. Dus eigenlijk over het traject 
van 20 (of minder) tot 115( of meer). Met gecorrigeerde VC van 2.66. Dit om bv de vraag op 
te lossen: hoeveel voeder moet ik kunnen voorzien voor een varken dat nu bv 55 kg weegt, en 
dat ik wil verkopen aan 110 kg? 

 

Antwoord:  

Hiervoor verwijzen we u graag door naar de uitgebreide rekenmodule om het voederverbruik 

te bepalen, beschikbaar op onze website www.varkensloket.be.  

U kan deze invullen door te klikken (ctrl+klikken) op de volgende hyperlink (onderaan de 

pagina).  

Deze rekenmodule laat u toe om op basis van de gestandaardiseerde voederconversie en 

het invullen van het begin- en eindgewicht van het gewenste gewichtstraject, de 

voederhoeveelheid in te schatten die door uw varkens wordt gegeten.  

Bv.  

 Gewichtstraject van 25 tot 45 kg: hier gerekend met een gest. VC van 2,9 geeft een 

voederverbruik van 43 kg. 

 Gewichtstraject van 45 tot 90 kg: hier gerekend met een gest. VC van 2,9 geeft een 

voederverbruik van 133 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af 
van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het 
gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 
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