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Vraag:
Ik maak een werkstuk over de biologische varkenshouderij. Ik vergelijk de biologische
varkenshouderij met de intensieve varkenshouderij. Nu wilde ik uitrekenen wat de
voederconversie van beide is, maar ik kan bijna niets over vinden op internet.
Heeft u misschien informatie voor mij over hoeveel een biologisch varken zijn hele leven eet,
en hoe lang het leeft? Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Antwoord:
Zowel het slachtgewicht (100-110 kg) als de slachtleeftijd (ongeveer 6 maanden) van
biologische en gangbare vleesvarkens zijn redelijk gelijklopend.
De voederbehoefte (o.a. energie- en eiwitbehoefte) van gangbare varkens is goed
onderbouwd aangezien er reeds veel onderzoek werd uitgevoerd. Voor biologische varkens
is dit minder het geval. De voederbehoefte van biologische varkens kan afwijken van deze
van gangbare varkens. Verschillen in de huisvesting, het klimaat en de activiteit van de
varkens spelen hierbij een belangrijke rol.
Doordat de temperatuur in de biologische stal vaak lager (afhankelijk van de
buitentemperatuur) ligt dan in een conventionele stal, zullen de biologische varkens
gemiddeld meer energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden1. De
biologische varkens zullen dan meer voeder opnemen om tegemoet te komen aan de hogere
energiebehoefte. Door de aanwezigheid van een uitloop zijn de biologische varkens mogelijk
actiever, wat kan leiden tot een hogere onderhoudsbehoefte (energie die nodig is voor het in
stand houden van de lichaamsfuncties). Het gebruik van de uitloop wordt beïnvloed door de
omgevingstemperaturen: bij lagere temperaturen maken de varkens slechts beperkt gebruik
van het buitenbeloop.
In enkele onderzoeksstudies2,3,4 werden de productieresultaten (o.a. voederopname, groei en
voederconversie) van gangbare en biologische varkens vergeleken. Hoewel bepaalde
studies een hogere voederopname (6 en 16%)3,4 door de biologische varkens rapporteerden,
was dit niet altijd het geval2. Bij het onderzoek van Huiskes et al. (1999)3 namen de
biologische varkens (scharrel met uitloop) 6 % meer voeder (2,32 kg/dag gedurende het
gewichtstraject 25-110 kg) op dan de gangbare varkens (2,19 kg/dag). Een extra
voederopname van 16% door de biologische varkens (2,40 kg/dag t.o.v. 2,07 kg/dag
gedurende het traject 21-105 kg) werd gemeten tijdens de studie van Millet et al. (2004)4.
Gemiddeld genomen hebben biologische varkens een ongunstigere (dus hogere)
voederconversie. Maar in de studie van Millet et al. (2004) bleek de hogere voederopname
(t.o.v. gangbare varkens) te resulteren in een hogere groei, zonder een verslechtering van de
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voederconversie (3,20 t.o.v. 3,23). In deze studie konden de varkens de extra nutriënten
aanwenden voor de groei, zonder dat een deel nodig was voor de thermoregulatie.
Jaarlijks publiceert het Beleidsdomein Landbouw en Visserij de technische en economische
resultaten van de gangbare varkenshouderij5. Deze gemiddelden zijn afkomstig van de
varkensbedrijven die aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (de
bedrijfseconomische boekhouding van de afdeling Monitoring en Studie van de Vlaamse
overheid). De gemiddelde voederconversie voor vleesvarkens bedroeg de laatste drie jaren
respectievelijk 2,90 (in 2010), 2,92 (in 2011) en 2,94 (in 2012).
Aangezien de voederconversie wordt beïnvloedt door verschillende factoren: o.a. de
genetica van zeug en beer, het geslacht van de dieren, het slachtgewicht, maar zeker ook de
voedersamenstelling, is het moeilijk om deze voor verschillende bedrijven te gaan
vergelijken.

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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