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Vraag:  

Ik ben aan het overwegen om CCM in te mengen in het varkensvoeder. Daarom zou ik graag 
op een aantal verschillende plaatsen de installatie gaan bekijken via een opendeurdag of 
een vereniging die studiedagen organiseert. Zou u mij hier gegevens van kunnen bezorgen 
a.u.b.  
 

Antwoord:  

Er zijn verschillende mogelijkheden om CCM in te mengen in het voeder. De eerste manier is 

om een kern aan te kopen en toe te voegen aan de eigen gewonnen CCM. Wanneer er voor 

deze mogelijkheid gekozen wordt, wordt aangeraden om via de voederleverancier na te 

gaan welke collega’s voor dezelfde formule hebben gekozen. Mogelijk kan u bij enkele 

collega’s de installatie gaan bekijken en informatie uitwisselen.  

Wanneer er wordt gekozen om ook zelf de kern te produceren, wordt er aangeraden een 

kernvoeder leverancier onder de arm te nemen. Via de leverancier kunt u mogelijk enkele 

collega’s met een dergelijke installatie contacteren.  

Tot slot zijn er de ‘rijdende voederfabrieken’, op deze manier hoeft u als landbouwer zelf 

geen voederinstallatie aan te kopen. Een dergelijke ‘rijdende voederfabriek’ vermengt de 

verschillende grondstoffen op uw bedrijf. De grondstoffen worden uit de opslag gezogen, 

worden vervolgens gemengd in de machine om vervolgens in uw silo’s geblazen te worden.     

 

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de 

formulering van dit antwoord: 

- Marc Debouver – Vereniging voor zelfmengers 

 

 

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. 

 

mailto:info@varkensloket.be

