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Vraag:  

Wat te doen met gespeende reforme zeugen? Bij normale markt omstandigheden. Direct 
vanaf kraamstal naar slachtbank of nog afmesten zodat de uier verdwenen is en zo minder 
kg afgetrokken wordt, dit rekening houdende dat er ook voeder nodig is. 

 

Antwoord: 

Een zeug direct na het spenen afvoeren veroorzaakt de minste verliesdagen1. De kostprijs 
van een verliesdag is uiteraard conjunctuurafhankelijk, maar ruwweg kan u stellen dat dit de 
afgelopen 5 jaar gemiddeld bijna 2€ per dag bedroeg. 
 
Als een oude zeug nog als pleegzeug kan dienen, zijn dat geen “verliesdagen”. Dat zijn in 
feite nuttige dagen voor het bedrijf, alhoewel die individuele zeug natuurlijk zal afgestraft 
worden wat betreft de worpindex. Zeugen echter systematisch langer aanhouden lijkt weinig 
zinvol. 
 
U kan afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden de afweging maken of er al dan niet 
voldoende jonge vervangzeugen aanwezig zijn om de productieve plaats van een reforme 
zeug  in te nemen. Als er voldoende jonge zeugen zijn en er bijgevolg geen lege hokken zijn, 
is het beter om de reforme zeug zo snel mogelijk te ruimen. Dit omdat er dan beter een 
productieve zeug een plaats inneemt dan een niet productieve zeug. Indien er niet genoeg 
jonge vervangzeugen zijn en het alternatief dus een “lege plaats” is, dan kan u de reforme 
zeug nog even aanhouden als de omstandigheden dit toelaten. De opbrengst door 
vleesaanwinst moet dan hoger liggen dan de voederkosten op dat moment. Dit zal dus 
afhangen van de voederprijs en de zeugenprijs op dat moment en is bijgevolg niet altijd 
interessant. 

Verder is er weinig informatie beschikbaar over een mogelijke verbetering van het 

slachtrendement in geval van het langer aanhouden van reforme zeugen. Indien de zeug 

onmiddellijk na spenen wordt afgevoerd en er geen tijd is om de uier te laten wegtrekken, zal 

er in het slachthuis meer uier worden weggesneden. De prijsbepaling gebeurt per kg vlees, 

omgerekend naar levend gewicht, met een omrekeningsfactor van 78%. Er is geen aftrek 

voor het uierpakket. Als de zeug nog even wordt aangehouden, zal de uier weggetrokken 

zijn en bijgevolg het slachtrendement hoger zijn.  

Op bepaalde (kleinere) bedrijven kan het soms interessant zijn om een paar zeugen “op te 

sparen”, afhankelijk van de “ophaalkosten” die de handelaar of het slachthuis aanrekent.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wageningen UR (2010). Handboek varkenshouderij, 264-267. 
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Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de 

formulering van dit antwoord: 
- Herman Vets – Boerenbond 
- Alain Janssens – NV Jademo Meat Products SA 

 

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. 

 


