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Deense varkenshouders wisselen ervaring uit
Internationaal bedrijfsbezoek aan Coppens diervoeding
Elf Deense varkenshouders brachten afgelopen week een bezoek aan Coppens diervoeding in
Helmond. Zij waren vooral geïnteresseerd in de productie van zeugenvoeders in Nederland. Tijdens
het bezoek gaven zij aan dat het percentage doodgeboren biggen in Denemarken veel hoger is dan in
Nederland, evenals het sterftepercentage onder zeugen. Zelf verwachten ze dat de oorzaak gezocht
moet worden in het ontbreken van voldoende vezels in het Deense voer.
50 procent van de Deense varkenshouders maakt zelf hun varkensvoer. Dit bevat vaak slechts vier à
vijf verschillende grondstoffen. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse varkensvoeders, waarin veel
meer en tevens vezelrijkere grondstoffen benut worden. De Denen waren daarom met name
geïnteresseerd in het Inno-Feed concept van Coppens, waarmee de darmgezondheid van de dieren
verbeterd wordt.
Binnen het Inno-Feed concept worden grondstoffen individueel gemalen en geplet en wordt er
gebruik gemaakt van verschillende maalfijnheden. Dit in combinatie met het expanderen en precooking van de grondstoffen zorgt voor optimale ontsluiting en vertering van de grondstoffen.
Ook de presentatie over het biggenvoer Baby Big XL werd goed ontvangen. Deze grote korrel voor
biggen in de kraamstal is er op gericht om biggen sneller en meer vast voer op te laten nemen en zo
de enzymproductie te stimuleren. Hierdoor hebben de biggen minder last van een speendip en
tevens groeien ze beter na het spenen. De Deense varkenshouders gaven aan de Baby Big XL korrel
direct na hun bezoek aan Nederland in Denemarken in gaan te zetten.
De Denen waren onder de indruk van de kennis en het innovatieve karakter van Coppens
diervoeding. Het grote verschil in kennis zit vooral in de praktische vertaling van de kennis van het
boerenbedrijf. Deze praktijkervaring wordt geïmplementeerd in de in de programma’s van Coppens.
In Denemarken wordt geadviseerd door mensen en bedrijven die niet of nauwelijks varkens in de
praktijk zien, terwijl de diernutritionisten van Coppens wekelijks samen met de adviseurs in stallen bij
klanten komen.
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