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Handboek Varkenshouderij 2015
Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. De vorige editie werd in
2010 uitgebracht. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en enkele externe deskundigen
hebben de inhoud volledig geactualiseerd. Ook zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd.
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en varkenshouderijbedrijf
zit complex in elkaar. Een
verandering op het bedrijf op
één vlak heeft veelal invloed
op meerdere vakgebieden;
zaken als bedrijfsovername en bedrijfsuitbreiding raken veelal de gehele bedrijfsvoering. Het handboek geeft een beknopt, maar
gericht antwoord op de meest voorkomende
vragen in de reguliere varkenshouderij.
Nieuw: het Varken
Nieuw is een hoofdstuk over het varken zelf.
Het gaat hier om allerlei feiten, die vrijwel
niemand meer weet. Zelfs ‘echte varkenskenners’ moesten voor dit hoofdstuk graven
naar bepaalde weetjes. Wie weet nog hoeveel
tanden een varken heeft en wanneer het dier
zijn melkgebit wisselt voor een permanent
gebit? Het varken is een intelligent dier met

B o e k o f o n l ine versie
Het Handboek Varkenshouderij is bedoeld
voor varkenshouders, agrarische adviseurs,
onderwijsinstellingen en ieder die werkzaam of geïnteresseerd is in de sector.
Handboek Varkenshouderij kost € 52,50
(excl. btw & verzendkosten). Een digitaal
abonnement inclusief jaarlijkse actualisatie
tot en met 2018 kost € 89 (excl. btw).
Het boek met digitaal abonnement samen
kost € 119,- (excl. btw & verzendkosten).
Varkenshouders krijgen € 10 korting op het
boek en het digitale abonnement (samen
dus € 20 korting).
Op www.handboekvarkenshouderij.nl kunt u
zich abonneren op de online versie. De digitale
versie wordt jaarlijks geactualiseerd.

een lange- en kortetermijngeheugen en kan
ook verbanden leggen. Het hoofdstuk gaat
ook in op de behoeftes van het varken, die
een varkenshouder helpen bij het management op het bedrijf.
Inhoudsopgave
Na een hoofdstuk over economie en bedrijfsmanagement, volgen hoofdstukken over
huisvesting, voeding, gezondheidszorg,
fokkerij en productkwaliteit. Ook wordt
uitgebreid aandacht besteed aan arbeid en
wetgeving. De varkensstapel is de afgelopen
jaren min of meer stabiel gebleven, maar het
aantal varkensbedrijven halveert ongeveer
elke tien jaar. De technische kengetallen zijn
de afgelopen jaren sterk verbeterd, met
name in de zeugenhouderij. In het handboek zijn nu ook de waarderingsnormen
opgenomen en er is een voorbeeldkostprijsberekening.
Op het gebied van huisvesting is het nodige
veranderd. De laatste inzichten en recente
richtlijnen voor klimaatinstellingen staan
beschreven. Ook qua wetgeving is er veel
veranderd. Het hoofdstuk mest en milieu
bevat veel informatie en verwijzingen op dit
thema. Het hoofdstuk voeding bevat actuele
voerschema’s voor de verschillende diergroepen,
maar ook adviezen voor energiegiften tijdens
verschillende stadia. Met betrekking tot de
gezondheidszorg vindt u veel informatie over
varkensziekten en maatregelen om de gezondheidsstatus te verbeteren. Een aparte paragraaf
is gewijd aan plaagdierbeheersing. Nieuw is
de tekst over agressief gedrag en spring
gedrag onder suboptimale omstandigheden
bij vleesvarkens.
In het laatste hoofdstuk van het handboek ligt
de focus op productkwaliteit en is het onderdeel over kwaliteitsborging flink gewijzigd.
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