
TIPS VOOR EEN
GELUKKIG VARKEN

Met paspoort 

en vacc
inatie-
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e!



Kwaliteit voor elk dier
Reeds meer dan 80 jaar staat bij Mijten de gedachte 
centraal om voor elk dier een natuurgeoriënteerde 

voeding samen te stellen. Een dier voelt zich 
namelijk beter met een voer dat zeer nauw 

aanleunt bij zijn natuurlijke habitat.

Tijdens het hele productieproces wordt er veel 
aandacht geschonken aan productzorg zodat alle 
natuurlijke voedingselementen en eigenschappen 

behouden blijven.

Met andere woorden; kwaliteit voor elk dier!



Varkens worden steeds populairder als huisdier. Er zijn verschillende 
rassen van klein naar groot. Het zijn echte groepsdieren die in een 
kleine familie samenleven.

Als eigenaar wil je natuurlijk dat ze zich goed in hun vel voelen en  
dat alle natuurlijke behoeften van een varken ingevuld worden.  
Lees daarom snel verder!
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Voeding

Varkens zijn omnivoren, wat wil zeggen dat zij zowat alles eten.  
Maar uit wat bestaat het ideale rantsoen?

Deze complete, energierijke, zeer variërende 
muesli voorkomt vervetting. Doordat het 
plantaardige olie bevat, zorgt het voor 
een gezonde huid. Verder zorgt het ook 
voor een goede spijsvertering door de 
aanwezigheid van talrijke vezels en 
granen die het kauwen stimuleren. 

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid muesli
is 1 tot 3 % van het lichaamsgewicht. Zo heeft een 
varken van 100 kg ongeveer 1 tot 3 kg muesli per 
dag nodig. Dit telkens te verdelen over 2 voederbeurten 
doorheen de dag. 

Groenvoer zoals verse groenten zijn ook belangrijk in het dagelijkse rantsoen.  
Fruit is ideaal als tussendoortje of ter beloning, maar in beperkte mate. 
Keukenafval (ongekookt, gekookt, vlees, aardappelen ...) is niet geschikt voor 
varkens. 

Kracht- en groenvoer
Omdat krachtvoer de belangrijkste voedingsbron is voor varkens, moet dit voer 
natuurlijk alle essentiële voedingsstoffen bevatten die een varken nodig heeft. 
Net daar is extra aandacht aan geschonken bij het ontwikkelen van deze varkensmuesli. 

Tip
Twijfel je of jouw varken te dik/dun is? Een klein trucje: 
je varken is ideaal van gewicht als je de ribben kan voelen 
maar niet kan zien. 
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Voeding

Water
Een varken drinkt veel water dus zorg dat ze steeds toegang hebben 
tot vers drinkwater. 

Ruwvoer
Om het natuurlijk wroetgedrag van een varken te stimuleren, kan je (ter 
aanvulling) ruwvoer toevoegen aan het dagelijks rantsoen.

Kies voor Hippalgo Opti-form in plaats van
gewoon hooi. Dit stimuleert niet enkel het 
wroetgedrag maar zorgt bovendien ook voor 
een gezonde spijsvertering. Het is oorspronkelijk 
ontwikkeld voor paarden maar ook uitermate 
geschikt voor varkens. Het bestaat uit verschillende 
geselecteerde grassen zoals Timothy, planten, 
kruiden en levende gistbacteriën die de spijsvertering 
optimaal ondersteunen en het is melassevrij. 
Bovendien bevat het ook probiotica.

Gebruik: +/- 500g mengen met het krachtvoer

  b
evat

   bevat
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Huisvesting

Varkens hebben best wat ruimte nodig. Een te kleine huisvesting
zorgt voor agressie en slopingsgevaar. Maar uit wat bestaat nu 
het ideale verblijf? 

Weide
Een ruime, groene weide met grote zandbak om te wroeten, graven of een 
modderbad te nemen, is noodzakelijk. Varkens hebben dit nodig om af te 
koelen, als bescherming tegen de zon en het zit ook gewoon in hun natuur. 
Bovendien zorgt deze modderlaag ook voor bescherming tegen insecten en 
parasieten.

Zorg dat het modderbad niet te diep is, voldoende grip heeft aan de zijkanten voor 
een vlotte in- en uitgang en groot genoeg is om in te liggen én in te wroeten. 

Ten slotte nog een schaduwplek, bijvoorbeeld onder een boom, een stevige 
afsluiting, schuurpalen (ontdek waarom bij “verzorging”) en enkele vierkante 
meter verharde ondergrond (bv. klinkers of beton) om de natuurlijke slijtage 
van de hoeven te bevorderen. 

Tip
Verdeel de weide in verschillende delen zodat je hen regel-
matig een nieuw stuk kan laten verkennen. Zo voorkom je 
dat de weide één grote modderpoel wordt en hebben ze 
steeds een groen plekje. 



Stalling
Voorzie een ruime stalling met voldoende stro. Deze moet hen in de winter 
warmhouden en in de zomer afkoelen. Varkens houden namelijk niet van hoge 
temperaturen. De ideale temperatuur is tussen 15 en 20 graden. 

Varkens zullen over het algemeen een vast plekje kiezen om zich te ontlasten, 
meestal enkele meters verwijderd van de stal. Daarom is het niet nodig om het 
hok wekelijks volledig te ledigen, reinigen en ontsmetten. Maar als je het stro 
vervangt, kan je wel gebruik maken van Hippalgo Box-Free om de stal hygiënisch 
te behandelen voor je een nieuwe laag stro voorziet. 

Hippalgo Box-Free, oorspronkelijk voor paardenstallen, is een natuurlijk poeder 
dat eenvoudig in gebruik is en tal van voordelen biedt, ook voor een varkensstal:

- voorkomt de ontwikkeling van bacteriën;
- reduceert de vrijmaking van ammoniak;
- heeft vocht-en geurabsorberende eigenschappen;
- dringt de ontwikkeling van vliegenlarven sterk terug;
- geen irritatie op huid en slijmvliezen.

Huisvesting

Ook een varkensbestendige voertrog en watervoorzieningen zijn 
noodzakelijk. Dit wil zeggen in beton of heel stevig vastgemaakt. 
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Verzorging
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Huid
Varkens verzorgen hun huid zelf door te likken, krabben of schuren. 
Om te vermijden dat ze de staldeur gebruiken als schuurplek, 
kan je bijvoorbeeld een boom of een stevige paal met
borstels voorzien. Je kan ze ook zelf regelmatig borstelen 
en zo ook de huid controleren op wondjes, parasieten 
of andere afwijkingen. Maak ook regelmatig de huid-
plooien schoon om huidontstekingen te voorkomen. 

Hoeven
Zoals eerder beschreven bij de weide is een verharde ondergrond noodzakelijk 
om de natuurlijke slijtage van de hoeven te bevorderen. Is dit niet het geval, 
dienen ze regelmatig geknipt te worden. Je kan ervoor kiezen om dit zelf te 
doen of door een dierenarts te laten uitvoeren. Indien je dit nog nooit gedaan 
hebt, raden we aan om eerst de nodige inlichtingen in te winnen (bijvoorbeeld 
bij je dierenarts) vooraleer je jouw dier verwondt. 

Oren
Doordat varkens vaak in modder rollen, is het aangeraden om de oren regelmatig 
na te kijken en eventueel vuil te verwijderen. Dit kan eenvoudigweg met een natte 
doek of washandje. 

Omdat elk dier een oormerk moet dragen, kan het gebeuren dat er een ontsteking 
rond deze “wonde” ontstaat. Als je dit opmerkt, gebruik dan Vividerm Wound 
Desinfect. Dit is een reinigende spray met lavendel die infecties in en rondom 
wonden behandelt en voorkomt. Ook oormijten kunnen een probleem vormen. 
Dit merk je wanneer je varken veel met zijn hoofd schudt. Merk je dit op? 
Raadpleeg dan je dierenarts. 

Varkens kunnen stressgevoelig zijn. Daarom is het belangrijk om 
ze vanaf jonge leeftijd te socialiseren en aan vele situaties te laten 
wennen, zoals ook het verzorgingsritueel. 



Verzorging
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Mest
Een mestonderzoek op regelmatige basis kan uitwijzen of er nood is aan een 
ontwormingsmiddel. Zo worden problemen tijdig opgemerkt en hoef je niet 
onnodig te ontwormen. 

Ogen
Ook hier is het aangeraden, omwille van de modder, om de ogen regelmatig na te 
kijken en eventueel vuil te verwijderen. Dit zorgt anders voor ontstekingen.

Tanden
Net zoals wij, hebben varkens eerst een melkgebit. Het definitieve gebit is pas 
compleet als het varken ongeveer 2 jaar oud is. Bij dit gebit horen ook (scherpe) 
hoektanden. Deze gebruiken ze in de zoektocht naar voer (wroeten) op de grond. 
Het is niet nodig deze bij te (laten) vijlen tenzij ze verkeerd groeien of ze er andere 
dieren mee verwonden. 

Tip
Twijfel je of de hoektanden verkeerd groeien? 
Er is een trucje: krijg je nog een vinger tussen 
de huid en de tand, dan is alles nog oké. 





Wist je dat

er 9000 jaar geleden al varkens werden gedomesticeerd?
er ongeveer 300 varkensrassen bestaan? 

varkens graag een modderbad nemen in de zomer om 
af te koelen? Zij hebben namelijk geen zweetklieren! 

Een modderbad ook de huid beschermt tegen de zon? 
Varkens zijn heel gevoelig voor zonnebrand. 

Varkens graag schuren aan een boomstam of stevige paal 
in de weide om hun huid te verzorgen? 

Ze wel 26 verschillende geluiden kunnen produceren 
om te communiceren? 

Het echte groepsdieren zijn? Zo’n groep noemt men een “rotte”.

Varkens een oormerk moeten dragen en geregistreerd worden?

Een zeug om de 3 weken bronstig kan zijn en een dracht 
3 maanden 3 weken en 3 dagen duurt?

Ze graag een nest bouwt en een worp tot 4 uren kan duren?

Biggen op 3 weken leeftijd mee vast voedsel beginnen eten
en zeer graag spelen?

Kleine rassen tussen de 15 en 20 jaar oud kunnen worden, 
en grote rassen tussen de 10 en 15 jaar?

Varkens echte luierikken zijn? Ze slapen/chillen tot 18 uur 
per dag.
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Mijn varken

Naam    ___________________________________________
Geboortedatum  ___________________________________________
Geslacht   ___________________________________________
Ras     ___________________________________________
Kleur/vacht   ___________________________________________
Datum sterilisatie  ___________________________________________
of castratie

kleef hier een foto van jouw varkenPaspoort
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Mijn varken

Overzicht behandelingen

DATUM  BEHANDELING                 OPMERKING
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Mijn varken

Overzicht behandelingen

DATUM  BEHANDELING                 OPMERKING

14



Nota’s
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Mijn varken
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Staatsbaan 100 - 3460 Bekkevoort
T +32 (0)13/77 13 58 - wim@mijten.be

Heb je vragen of wens je meer informatie?  
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Een verkooppunt in de buurt of
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