Verzorging





Twee keer per jaar vaccineren
Twee keer per jaar door de dierenarts laten
ontwormen door middel van een injectie
Regelmatig borstelen
Minimaal twee keer per jaar hoeven laten
controleren en eventueel bekappen

Huisvesting






Voeding








Onbeperkt water
Speciale brokken voor hobbyvarkens, naar
gewicht
Ruim voldoende ruwvoer, zoals hooi, gras en
groente
Als 100 gram brokken worden vervangen
door ruwvoer, dan moet het ruwvoer in
gewicht ongeveer twintig keer zoveel zijn als
de brokken, dus ongeveer 2 kilo
Fruit in beperkte mate
Zorg dat de voeding van dezelfde kwaliteit is
als voor menselijke consumptie





Varkens moeten gehouden worden met minimaal één
andere soortgenoot
Het verblijf moet een binnenhok hebben waarin alle
varkens ruim kunnen liggen, minimaal 2,5 bij 2,5 meter
per varken
Zorg voor voldoende bodembedekking zoals stro
Zorg voor een buiten uitloop van minimaal 5 meter lang,
bij voorkeur met een stenen gedeelte voor het afslijten
van de hoeven.
Zorg voor een schuurplek (boom, paal met bezem) waar
het varken zich aan kan krabben
Modderpoel om huidproblemen te voorkomen
Geen sloot als afrastering

Hygiëne




Gedrag






Het kunnen uitvoeren van sociaal- en natuurlijk
gedrag
o Sociaal gedrag met soortgenoten
o ‘Zoelen’ (rollen) in de modder
o Wroeten in de grond
o Veel rusten
Geen stereotype gedrag vertonen zoals
o Dwangmatig bijten aan bijvoorbeeld de
huisvesting
o Elkaar verwonden
o Neus tegen elkaar wrijven
Geen stresssignalen vertonen

Stresssignalen





Minder eten en drinken
Onrustig zijn
Agressief gedrag vertonen
Gespannen spieren



Het verblijf moet schoon en droog zijn
o Elke dag vieze plekken verwijderen
o Wekelijks de hele stal schoonmaken
o Minimaal eens per week mest
verwijderen uit de weide
De voerbak en waterbak dienen schoon te zijn
o Elke week geheel schoonmaken
o Dagelijkse controle op reinheid (geen
uitwerpselen e.d. in de bak)
De materialen (borstels e.d.) dienen schoon te zijn

Interactie




Zorg voor voldoende rust op een dag, in
ieder geval na elke activiteit
o Een varken rust 80% van de dag
Hanteren: verplaats een varken door het
pad met hekken af te zetten, rammel
vervolgens met voer en het varken zal
volgen

Voeding







Omdat varkens snel te dik worden, is het
belangrijk om de voeding goed in de gaten te
houden. Voer daarom brokken die speciaal
ontwikkeld zijn voor hobbyvarkens, hier zit
minder energie in.
Ook ruwvoer is belangrijk voor een varken.
Niet alleen omdat dit minder energie bevat
dan brokken, maar ook omdat het zorgt voor
maagvulling en verveling tegengaat. Met het
eten van ruwvoer zijn varkens namelijk langer
bezig en ruwvoer verteert minder snel.
In fruit zit veel suiker, hier kan een varken
dus beter niet teveel van eten. Ook van
brood worden varkens snel dik.
Daarnaast is het een fabeltje dat varkens alles
kunnen eten. Het is bij wet verboden om
varkens keukenafval te voeren. Ook wordt
het voeren van rauwe aardappels en
aardappel schillen afgeraden. Het is
belangrijk dat al het voer voor varkens van
goede kwaliteit is.

Interactie




Varkens zijn zeer intelligente, sociale
dieren. Daarnaast zijn ze ook
stressgevoelig. Een vaste routine in de
verzorging van de varkens is voor een
varken heel prettig.
Een varken rust 80% van de dag. Zorg
ervoor dat dit mogelijk is. Zet het varken
niet te vaak in bij een activiteit en laat
het varken in ieder geval na iedere
activiteit rusten.

Huisvesting






Een modderpoel is een belangrijk onderdeel
van een varkensverblijf. Een varken kan vrijwel
niet zweten en gebruikt een modderpoel in de
zomer om warmte kwijt te raken. Ook insecten
en parasieten worden tegengehouden door
een modderlaagje. Daarnaast voorkomt
modder op de huid zonnebrand.
Zorg ervoor dat de buitenuitloop minimaal vijf
meter lang is, gemeten vanaf de slaapplaats.
Varkens zijn namelijk erg hygiënische en
zindelijke dieren en willen graag hun behoefte
ver bij hun slaapplaats vandaan doen.
Varkens kunnen goed zwemmen en vinden het
ook fijn om te zwemmen. Een sloot als
afrastering is dus niet voldoende. Gebruik in
plaats daarvan een stevig en hek of
schrikdraad.

Gedrag




Varkens zijn groepsdieren. Daarom
moeten zij met minimaal één andere
soortgenoot gehouden worden. Dit
voorkomt eenzaamheid en zorgt dat de
varkens meer natuurlijk gedrag kunnen
uitvoeren. Ook blijven ze actiever,
waardoor ze minder snel dik worden.
Gemiddeld besteden varkens vier uur
per dag aan wroeten, omgeving
verkennen en spelen met soortgenoten.
Pas op met het bij elkaar zetten van
mannelijke varkens (beren). Dit gaat vaak
niet goed.

volwassen mannelijke

