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VOORWOORD

In 1957 is begonnen met een systematisch onderzoek naar de werkmethoden en de
benodigde arbeidstijd voor de verzorging van mest- en fokvarkens.
Sedertdien is er op het gebied van de varkenshouderij veel veranderd. Er wordt in
alle streken van het land geëxperimenteerd met nieuwe voedersystemen, nieuwe — goedkopere —bouwwijzen van varkensstallen, mechanische hulpmiddelen, het houden in
vaak grotere eenheden enz., alles met het doel om het aandeel van de bewerkingskosten
in de totale kosten van de varkenshouderij te verlagen.
Teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de omvang van de kostenfactor menselijke
arbeid, is een aantal gedetailleerde arbeidsstudies uitgevoerd. De resultaten van deze
4-jarige studie zijn in deze publikatie vastgelegd.
Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van de Afdeling Arbeidsmethoden
voor de Veehouderij en Weidebouw, waarbij behalve de samenstellers ook de naam van
de heer P. F. Giessen dient te worden genoemd.
Verder heeft de heer L. Prinsen, van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw waardevolle adviezen verstrekt, die in de publikatie zijn verwerkt.
Tot allen, die aan de totstandkoming van deze publikatie hebben medegewerkt, en
in het bijzonder ook tot de vele bedrijven, waar de arbeidsstudies konden worden gemaakt, willen wij hier gaarne een woord van dank uiten.

Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie,
De Directeur
IR. H. H. POSTUMA

Wageningen, juni 1962

INLEIDING

De arbeid bij de varkenshouderij is als kostenfactor van geringe betekenis in vergelijking met de kostenfactor voer. De hoeveelheid arbeid, die men aan de verzorging
van varkens moet besteden, is echter mede bepalend voor het aantal, dat op een bedrijf
kan worden gehouden.
De moderne varkenshouderij is niet gebonden aan de oppervlakte van het bedrijf.
Men kan dan ook in samenhang met de arbeidsbesteding de varkenshouderij op het bedrijf uitbreiden om zodoende het inkomen te kunnen vergroten.
Zo kan men door een rationalisatie van de bestaande arbeidsmethoden waar dan ook
in het bedrijf arbeidsuren besparen, welke door een uitbreiding van het aantal varkens
beter kunnen worden benut. Om aanwijzingen te verkrijgen op welke wijze de arbeidsmethoden in de varkenshouderij zelf kunnen worden gerationaliseerd, is door de Afdeling Arbeidsmethoden in de Veehouderij van het Instituut voor Landbouwtechniek en
Rationalisatie een onderzoek ingesteld naar de voorkomende methoden bij de verschillende werkzaamheden. Hierbij is ook aandacht besteed aan methoden, die in de
literatuur als arbeidsbesparend worden aangegeven. Hierdoor is het mogelijk de arbeidsbehoefte voor verschillende methoden te kwantificeren en te vergelijken onder overigens
gelijke omstandigheden.
Een belangrijke investering is gelegen in het gebouw waarin de varkens worden
gehuisvest. In de eerste plaats mag dit gebouw geen belemmering zijn voor een doelmatige uitvoering van het werk. Door een bepaalde vormgeving kan de inrichting zelfs
functioneel worden, hetgeen wil zeggen, dat bepaalde handelingen minder tijd kunnen
vragen of geheel overbodig kunnen worden. Bij het arbeidsonderzoek is mede daarom
gelet op de invloed van het staltype en de inrichting van de stal op de benodigde
arbeidstijd bij de uit te voeren werkzaamheden.
De varkenshouderij kan worden verdeeld in mesterij en fokkerij. Het grootste deel
van het onderzoek is gedaan in de varkensmesterij. Wij zijn echter van mening, dat de
tijden, gevonden voor de verschillende handelingen bij de mesterij, ook gelden voor de
fokkerij. Indien dezelfde methoden worden toegepast, vraagt bijv. het meel en water
tot brij roeren of het leegstorten van een emmer in een fokstal dezelfde tijd als in een
meststal. De rantsoenen, het aantal varkens per hok en de hoeveelheid mest zijn wel
anders. Hiervoor zijn correcties toegepast.
Bij het arbeidsonderzoek zijn tijdstudies gemaakt met het stophorloge. Tevens zijn de
omstandigheden genoteerd, waaronder het werk werd uitgevoerd. Van elke handeling
is een „grondtijd" bepaald, welke gedefinieerd kan worden als de meest voorkomende
van een reeks waargenomen tijden voor deze handeling (modus). Uit deze grondtijden
zijn „normtijden" berekend voor verschillende werkmethoden. Hierdoor is een vergelijking van de methoden onderling mogelijk geworden. In de bijlagen zijn voorbeelden
van berekening gegeven.
Teneinde de normtijden op juistheid te beoordelen zijn deze berekend voor dezelfde
omstandigheden, als waaronder de tijdstudies zijn gemaakt en daarna vergeleken met
de waargenomen tijden (bijlage 4.1.4 geeft hiervan nog een nadere uiteenzetting, terwijl
vergelijkingen zijn uitgevoerd in de bijlagen 4.1.4, 4.2.4 en 4.3.3).
Het onderzoek naar de „Arbeid bij de Varkenshouderij" is met deze publikatie voorlopig afgesloten. In dit rapport zijn o.i. voor de eerstkomende jaren waarschijnlijk voldoende elementaire gegevens vermeld om voor een nieuwe ontwikkeling in de varkenshouderij, de arbeidsbehoefte te berekenen.

1. MESTVARKENS

1.1 INLEIDING
Bij het houden van mestvarkens komen de volgende werkzaamheden voor:
—het verstrekken van voer en water;
—het schoonmaken van de ligplaatsen en het verversen van ligstro;
—het uitmesten van de hokken;
—het wegen, afleveren en verwisselen van dieren;
—het grondig reinigen en ontsmetten van de hokken, waarin jonge biggen worden
gedaan;
—verschillende controlewerkzaamheden.
Van deze werkzaamheden nemen het voeren, de reiniging van de ligplaatsen en het
uitmesten het belangrijkste deel van de arbeidstijd in. In de volgende paragrafen wordt
hierop nader ingegaan.
1.2 HET VOEREN
1.2.1 De ontwikkeling in voedermethoden
Traditioneel is het verstrekken van voer en water handwerk. Hierbij worden meel en
water in een emmer door elkaar geroerd, zodat een goed opneembare „meelpap" of brij
wordt verkregen. Afhankelijk van de verhouding tussen de hoeveelheden water en meel
is de meelpap dik of dun. Bij een verhouding water :meel van ongeveer 1,5 : 1 spreekt
men dikwijls van dikke brij, bij een verhouding van 2,5 : 1 of nog groter van slobber.
In,plaats van water wordt in sommige gebieden ook veel wei gebruikt, dat met meel
als slobber aan de varkens wordt gevoerd. Naast meel kunnen ook andere voedermiddelen aan de varkens worden verstrekt. In het verleden zijn vooral aardappelen,

AFB. 1
De wei wordt aan de
varkensstal afgeleverd
FIG. 1

The whey isdelivered
to the piggery
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AFB. 2 en 3
Oud naast nieuw:
Brij voeren uit emmers
en voorraadbakken
voor meel in de hokken

gekookt of gestoomd, gevoerd. Als gevolg van de prijsverhoudingen tussen voeraardappelen en voergraan neemt het voeren van aardappelen hoe langer hoe meer af. Dit
wordt mede veroorzaakt door het feit, dat het voeren van meel gemakkelijker gaat dan
het voeren van aardappelen. Bovendien is men met het aantal mestvarkens niet meer gebonden aan de geteelde oppervlakte voeraardappelen.
In West-Duitsland, waar de prijsverhouding tussen voergraan en voeraardappelen
anders ligt, worden nog veel aardappelen gevoerd. Volgens de Duitse literatuur i) kost
het voeren van ingekuilde gestoomde aardappelen drie- à viermaal zoveel tijd als het
voeren van meel. Wanneer men deze aardappelen bovendien dagelijks kookt i.p.v. in
enkele keren stoomt, zoals bij ons meer gebruikelijk was, vraagt het nog weer extra tijd.
Tenslotte zijn er in Nederland nog de „spoeling- en kliek"-bedrijven. Hier worden
industriële en consumptieve afvalprodukten aan de varkens gegeven. Aangezien het
voedsel hier van zeer bijzondere aard is, zijn deze bedrijven buiten het onderzoek
gelaten.
Onder invloed van de behoefte tot een verhoging van de arbeidsproduktiviteit wordt
momenteel in vele bedrijven van vorengenoemde traditionele methode van voeren afgeweken en gezocht naar nieuwe methoden. Dit wordt tevens in de hand gewerkt door
een meer geordende en meer doelgerichte bouw van de varkensstallen.
Wij noemen ten aanzien van het verstrekken van voer de volgende veranderingen:
- het meel en het water worden nog wel gelijk verstrekt, doch niet meer intensief tot
een „meelpap" geroerd;
- het meel en het water worden apart in de voedertrog gedaan en dan wel of niet door
elkaar geroerd;
- het meel en het water worden apart verstrekt; half of geheel automatische methoden
zijn hierbij mogelijk. Hierbij kan het meel ook in geperste vorm, als brokjes of korrels
worden gegeven, terwijl het water zo nodig via de waterleiding (drinkbakjes) automatisch komt.
!) Weinmann, W. - Untersuchungen über den Arbeitsaufwand in der Schweinehaltung Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch. 36 (1959) 5: blz. 578-607.

2 and 3
Old and new. Swill
feeding from pails and
meal storage bins in
the pens
FIG.

Als de verzorger de hoeveelheden meel en water per hok zelf kan bepalen, behoeven
deze wijzigingen voedertechnisch geen bezwaren op te leveren. Droog meel of meel
slechts weinig gemengd met water, nemen de varkens goed op. Wel kan als bezwaar
worden aangevoerd bij het tegelijk voeren van meel en water zonder vermenging, dat
het ene varken meer water opneemt en het andere meer meel. Hierdoor zou een ongelijke groei in de toom kunnen ontstaan. Bewezen is dit echter niet.
Naast de wijze waarop water en meel worden verstrekt is ook de hoeveelheid van
invloed op het voederrendement. Men dient zo te voeren, dat de dieren „graag" blijven
en de voedertrog 15-20 min na het verstrekken van voer geen resten meer bevat. Bij
de traditionele voedering kan de verzorger de hoeveelheden meel en water zelf bepalen.
Het is mogelijk gebleken de te verstrekken rantsoenen met een al of niet automatisch
werkend doseerapparaat in de trog te brengen. Deze methoden wijken voedertechnisch
het minst af van traditioneel voeren met de maatschep. Daarnaast zijn nieuwe methoden
ontwikkeld die van bovengenoemd voedertechnisch standpunt afwijken. Deze zijn:
—het onbeperkt beschikbaar zijn van drinkwater met behulp van automatische drinkbakjes;
—het beperkt voeren van droog meel, dat in voorraadbakken in de hokken aanwezig is
(beperkte voorraadvoedering). Hierbij laat men de varkens gedurende een bepaalde
tijd het meel opnemen uit de bakken, waarna ze weer worden gesloten;
—het onbeperkt voeren van droog meel uit voorraadbakken (onbeperkte voorraadvoedering). Het meel is steeds voor de varkens bereikbaar;
—het onbeperkt voeren van brij (onbeperkte voorraadvoedering). Hierbij wordt brij
voor één dag gereedgemaakt en in een voorraadbak in het hok, steeds voor de varkens bereikbaar gesteld. Een variant hierop is het maken van een voorraad in een
vat (bak of tank) voor de gehele stal, waarbij de brij door leidingen naar de verschillende hokken wordt geleid.
De verzorger moet er dan op letten dat de juiste hoeveelheid in de voedertroggen
komt.
Voederproeven, die genomen zijn door diverse instanties met het onbeperkt beschikbaar stellen van meel, geven een niet ongunstige indruk van de nieuwe voederwijzen.

Bij het onbeperkt voeren van droog meel kan men een iets geringer voederrendement
verwachten, alsook een iets slechtere slachtkwaliteit. De praktijkproeven duiden echter
niet allemaal in dezelfde richting l).
De hoeveelheid meel die een varken moet opnemen loopt op met het lichaamsgewicht.
Bij 25 kg levend gewicht dient ca. 1 kg per dier per dag te worden opgenomen; bij
90 kg levend gewicht is deze hoeveelheid ca. 3 kg per dier per dag.
De hoeveelheid water, die een varken opneemt neemt eveneens toe met het lichaamsgewicht. Bij ca. 75 kg levend gewicht is de hoeveelheid het grootst, daarna wordt de
wateropname minder.
De wateropname is van dag tot dag sterk variabel, doch is weinig afhankelijk van
het klimaat in de stal. Het onbeperkt beschikbaar zijn van water heeft volgens Poelma
en Luiten 2) geen invloed op het voederrendement.
In de meeste bedrijven wordt bij gerantsoeneerde voedering tweemaal per dag gevoerd. In de praktijk bevalt dit goed. Zelfs is het zo, dat in enkele bedrijven zondags
maar eenmaal wordt gevoerd. Dit behoeft geen bezwaar te zijn als de stal na de ochtendvoedering niet meer wordt bezocht. De varkens blijven dan rustig.
Een voederproef >) waarbij twee- en driemaal daags werd gevoerd, toonde aan dat
tweemaal daags voeren de voorkeur verdient gedurende de gehele mestperiode.
Op sommige bedrijven wordt het meel gedurende een half etmaal voorgeweekt. Hierdoor wordt een andere verdeling van het werk verkregen. Op het mestresultaat heeft
deze andere werkwijze geen invloed 1).
Samenvattend kan worden gesteld, dat het afwijken van traditioneel „brij voeren"
om tot een vereenvoudiging van het werk te komen, tot nu toe nauwelijks enig nadeel
heeft opgeleverd uit voedertechnisch oogpunt. Wij zullen thans ingaan op de arbeidstechnische aspecten van de verschillende methoden. Bij de vergelijking van arbeidsmethoden is voor de berekening zoveel mogelijk rekening gehouden met de hierboven
vermelde voedertechnische gegevens uit de literatuur.
1.2.2 Brij of slobber voeren 3)
Bij deze wijze van voeren komen de volgende bewerkingen voor:
— het meel in een „vat" storten;
—water of wei bij het meel doen;
—mengen tot een homogene brij (slobber) ontstaat;
—transport van de brij (slobber) naar de hokken, eventueel eerst naar de stal;
—het verdelen van de brij (slobber) in de voertroggen.
M E E L IN HET „VAT" STORTEN

Het „vat" kan zijn een emmer, ton, bak, waterdichte voerwagen of mengtrommel.
Een emmer met brij kan worden gedragen of met meerdere tegelijk op een wagentje
worden verreden. Een ton of een bak kan op een verrijdbaar onderstel worden gezet,
zodat hiermede de waterdichte voerkar wordt benaderd. Een mengtrommel, waarin
mechanisch wordt gemengd, staat meestal vast; er kan alleen worden afgetapt.
') Centraal Veevoeder Bureau, verslag 1958-1960.
2

3

) Poelma, H. R. en J. W. Luiten. - Enige indrukken betreffende de drinkwaterbehoefte
(intern rapport).
) Zie ook bijlagen 4.1
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AFB. 4

Het meel wordt
overgestort in een
verrijdbaar „vat"
4
Meal is discharged into
a movable „container"

FIG.

Het meel wordt nog voornamelijk in zakken aangevoerd. De plaats van opslag is
belangrijk voor het doelmatig leegstorten. De gunstigste situatie ontstaat, indien de
zakken naast het „vat", waarin wordt gemengd, komen te liggen, en wel op een zodanige hoogte, dat ook uit de onderste laag zakken het meel uit de zak in het vat kan
lopen. Bij een goede opslag behoeft een volle zak niet meer te worden opgetild.
Men kan ook het meel via een zolder in voorraadbakken laten storten. Het vat moet
dan onder de bak kunnen worden geplaatst om het meel af te tappen. Deze opslagwijze
zal in de toekomst belangrijker worden in verband met het vervoer van „los meel"
door de meelhandelaar.
Dikwijls wordt het meel, nadat het in zakken is aangevoerd, in voorraadbakken gestort. Dagelijks wordt bij het voeren de gewenste hoeveelheid uit de bak geschept. Zoals
wij later zullen zien vraagt de methode met een centrale vaste opstelling van voorraadbakken voor meel vrij veel tijd bij het voeren.

5
Het dagelijks overscheppen van meel:
extra tijd en moeite
AFB.

5
The daily transportof
meal: extra time and
effort
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Ai». 6 en 7
Mengen v;in water of wei met meel:
arbeidsintensief en met een toerinstallatie (karnlon)
FtG. b and 7
ï'he meal is mixed with water oi
wliey: Inlnuir intensive mid with a
.stirring unit (dntrn)
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Het water kan men tijdens het overstorten van meel reeds in het „vat" laten lopen.
Het moet dan uit een kraan kunnen lopen (waterleiding, elektrische pomp of zwaartekracht. Soms wordt het water in handkracht eerst opgepompt). Als wei in plaats van
water door het meel wordt gemengd, dan wordt de wei dikwijls overgeschept of uit een
bus gestort; soms laat men de wei uit een tank stromen.
MENGEN

Bij het mengen van water en meel in handkracht is de intensiteit waarmee wordt
gemengd van betekenis voor de homogeniteit van de brij. De hoeveelheid die tegelijk
tot brij wordt geroerd beïnvloedt de zwaarte van dit werk. Wordt emmer voor emmer
klaargemaakt, dan is de arbeid minder vermoeiend en is er meer afwisseling in de
handelingen.
Daar staat tegenover dat voor het mengen in emmers meer tijd nodig is dan bij het
mengen in een groter vat.
Het mengen met een mechanisch aangedreven roerder geeft zowel een arbeidsverlichting als een tijdbesparing. In enkele bedrijven zijn mengtrommels geïnstalleerd. Een
niet meer in gebruik zijnde karnton kan hiervoor uitstekend dienst doen. Een voordeel
van mechanisch mengen is ook, dat men van goedkopere ongemengde grondstoffen
kan uitgaan.
Het mengen in handwerk kan geheel of gedeeltelijk worden vermeden door de brij
12 uur van te voren klaar te maken. Het water (de wei) trekt dan voor een groot deel in
het meel, zodat een redelijk homogeen mengsel wordt verkregen.
12

AFB. 8 en 9 Een transportwagentje geeft reeds verlichting van het werk
FIG. 8 and 9 A transport trolley already simplifies work

TRANSPORT

Bij het transport van het meel en het water, al of niet gemengd, naar de verschillende
voedertroggen, wordt de totaal te lopen afstand geringer naarmate meer voer tegelijk
wordt meegenomen. De volgende fasen in doelmatigheid hebben wij in de verschillende
bedrijven aangetroffen:
—het dragen van 1 emmer meel, water of brij (tot 15 kg);
—het dragen van 2 emmers meel, water of brij (tot 30 kg);
—het dragen van 2 vaten meel, water of brij aan een juk (tot 60 kg);
—het transport van volle emmers op een platformwagentje (tot 150 kg);
—het transport van water, meel of brij in een speciale voerkar (tot 200 kg);
—het transport van water door een leiding met aftappunten bij elke trog (onbeperkt);
—het transport van brij door een leiding met aftappunten bij elke trog (onbeperkt);
—het mechanisch transport van meel (onbeperkt).
Het gunstigste zijn de transportmethoden, waarbij een onbeperkte aanvoer is naar
de voedertroggen (leiding) of waarbij de hoeveelheid voor de gehele stal tegelijk kan
worden getransporteerd (voerwagen of mechanisch voortbewogen bak).
13
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Het dragen van volle emmers is zwaar werk. Een verlichting kan reeds worden gevonden in het transport van de emmers met een platformwagentje.
Er is een duidelijk verband tussen de afstand, welke steeds wordt afgelegd en de
daarvoor benodigde tijd (afb. 10 en 11). Waarnemingen in verschillende bedrijven
geven van diverse methoden een beeld, zowel bij mannen als vrouwen van verschillende
leeftijden, bij het dragen van volle en lege emmers.
Uit deze waarnemingen blijkt, dat met lege emmers iets sneller wordt gelopen dan
met volle. De snelheid bedraagt ca. 6 km per uur. Ter verklaring diene verder nog, dat
bij het voeren in de stal de afstanden vrij klein zijn. Daarom is het begin en einde van
het transport nogal van invloed. De gemiddelde snelheid is daardoor lager en bedraagt
ca. 4 km per uur.
De transportsnelheid met voerwagentjes ligt over het algemeen lager dan bij lopen
met emmers en wel 2,0 tot 2,5 km per uur. Voor het afleggen van afstanden van meer
dan 5 meter ineens is een snelheid gemeten van 2,5 km per uur; bij kleinere afstanden
(1-5 meter) 2 km per uur. De tijd nodig om de wagen op gang te krijgen begint dan
zwaarder te wegen. Uiteraard hebben de hoeveelheid voer in de wagen en de constructie
van het onderstel met de wielen (kogellagers) hierop invloed.
H E T VERDELEN VAN DE BRIJ IN DE VOERTROGGEN

Indien de brij in emmers naar de hokken wordt gebracht, dan stort men deze over het
algemeen in één keer leeg. Bij het leegstorten wordt de brij verdeeld over de gehele
lengte van de trog.
Het gebruik van beweegbare trogafscheidingen heeft verschillende voordelen:
- er komt geen meel of brij aan de afscheiding, zodat geen bedorven voederresten in de
trog kunnen komen;
- de breedte van de trog kan 10 cm minder worden genomen, waardoor ook de stal
minder breed behoeft te worden. Dit geeft een besparing aan bouwkosten bij nieuwbouw.
Wij hebben niet kunnen constateren of het storten van brij bij een beweegbare afscheiding boven de troggen sneller gaat dan bij een vaste afscheiding. Zoals uit tabel 1

AFB. 12
Eén van de vele typen
voerkarren: een houten
bak op wielen voor het
transport van brij

12
One of the numerous
types of feeding carts:
a wooden container
with wheeled chassis
for transporting swill
FIG.
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blijkt wordt door het gebruik van een beweegbare afscheiding boven de trog de totaal
benodigde arbeidstijd voor het voeren van brij uit emmers ongunstig beïnvloed. Het
nadeel van iets meer werk bij brij voeren weegt niet op tegen de voordelen.
TABEL 1 De invloed van de afscheiding boven de trog op het voeren van brij uit emmers
Beweegbare
afscheiding
min per hok

Vaste
afscheiding
min per hok

Trogafscheiding achteruitzetten . . .
Trog schoonmaken, 50 %van de troggen
Brij storten
Trogafscheiding vooruitzetten . . . .

0,05
0,10
0,20
0,05

0,10
0,20

Totaal

0,40

0,30

—
—

Bovendien heeft de beweegbare afscheiding boven de trog bij andere methoden van
voeren wel een arbeidsbesparende invloed, zoals wij zullen zien in paragraaf 1.2.3.
Wordt de brij in een voerkar klaargemaakt, dan kan men deze met een panschop
uit de wagen scheppen. Men dient hierbij een dikke brij klaar te maken, welke op de
schop blijft liggen. Hiermede kan men nauwkeurig de hoeveelheid brij bepalen.
De brij kan ook via een leiding naar de hokken worden gepompt.
Op één bedrijf ging men als volgt te werk. De pomp op het mengvat werd aangezet
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De brij wordt verdeeld over de lengte
van de voertrog
AFB.

13
The swill is distributed over the full
length of the trough

FIG.
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AFB. 14
Het overscheppen van
brij uit de voerkar in
de trog

14
Scooping swill from the
feeding cart into the
trough
FIG.

en de verzorger liep naar de varkensstal. Hier stonden alle kranen in de brijleiding
open. Bij elk hok was een kraan in de leiding aangebracht. De brij liep door de wijde
buis (2 duims) via de eerste kraan in de trog. Bij een bepaalde hoeveelheid werd de
kraan dichtgedraaid, waardoor de brij via de tweede, openstaande kraan in de tweede
trog liep. Indien hierin de juiste hoeveelheid was gelopen werd ook deze kraan dichtgedraaid. Deze wijze van werken ging door tot de achterste trog was gevuld. De hoeveelheid klaargemaakte brij was hiervoor juist toereikend. Daarna werden alle kranen weer
opengezet om de leiding leeg te laten lekken en gereed te hebben voor de volgende keer
voeren. Verstoppingen in de leiding kwamen niet voor.
Als bezwaar van deze methode van verdelen kan worden genoemd, dat de bepaling
van de hoeveelheid brij per hok vrij onnauwkeurig is. Wordt in één van de hokken te
veel gegeven, dan krijgen de varkens in het achterste hok te weinig.
Een methode, die veel voorkomt in moderne hokken is het gereedmaken van de brij
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Meel scheppen in een
trog, waarin reeds
water is
AFB.

FIG. 15
Meal is scooped into a
trough already containing water
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16 en 17
Met deze roerder kan
het meel doelmatig met
waterworden vermengd
in de voertrog
AFB.

16 and 17
With this stirrer unit
the meal can be
efficiently mixed in the
feeding trough
FIG.

in de voedertrog zelf. Het water (de wei) en het meel worden apart aangevoerd en in
de trog samengevoegd. Met een stuk gereedschap (de praktijk gebruikt hiervoor stokken, roerspanen, schoppen) wordt enige keren door de trog gestreken, waardoor een
min of meer homogene brij ontstaat. Goed gereedschap hiervoor is een roerder (afb.
16 en 17), die wat afmetingen betreft, is aangepast aan de — gestandaardiseerde — maten
van de voertrog. Deze roerder kan van betonijzer worden gemaakt.
Een goede methode van aanvoer van het water is het gebruik van waterleiding die
langs alle troggen loopt. Bij elke trog is een kraan op heuphoogte aangebracht. Naast
het voeren kunnen de varkens dan op elk gewenst moment gemakkelijk van water
worden voorzien.
Het meel wordt in een meelkar langs de hokken gereden. Tijdens het stromen van
het water in de trog, schept men het meel er over heen. Daarna mengt men het meel
en water door elkaar, wat met de roerder snel gaat.
Voor deze methode van klaarmaken en verdelen van het voer is een beweegbare trogafscheiding noodzakelijk. Men dient de trog voor de varkens af te sluiten om de brij
te kunnen klaarmaken.
Een voordeel van de beweegbare trogafscheiding is ook, dat het voer reeds gereed
kan worden gemaakt voor de volgende voertijd. Ook zij die niet met het voeren vertrouwd zijn, kunnen door het verzetten van de afscheidingen de varkens laten eten.
Van de hierboven beschreven werkmethoden geven wij in tabel 2 een vergelijking
van de totale arbeidsbehoefte van het voeren. Deze vergelijking is gebaseerd op een
meststal met 12 hokken, 6 aan weerszijden van de voergang. In elk hok bevinden zich
7 of 10 varkens. Het gemiddelde gewicht van de varkens bedraagt 60 kg. Er wordt
tweemaal daags gevoerd.
18

TABEL 2 Verschillende methoden van brij voeren aan mestvarkens1)
Min per hok per dag
Methode

Meel en water in een vat brengen, met een schop mengen,
met emmers verdelen
Meel en water in een vat doen, mechanisch mengen, door
leiding pompen en verdelen
Meel en water in kar doen, water in meel laten trekken,
met schop verdelen
4. Meel in kar doen, waterleiding, kraan bij elk hok, meel met
schep verdelen, in handwerk mengen
Meel in bak bij elk hok, waterleiding, kraan bij elk hok,
meel met schep verdelen, in handwerk mengen

7varkens
perhok

10varkens
perhok

3,3

4,6

2,0

2,2

1,7

2,0

2,4

3,0

2,0

2,6

') Een uitgebreider overzicht is te vinden in de bijlage 4.1.3
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voordeligste methode van dikke brij voeren
methode 3 is, waarbij meel en water een halve dag van te voren in een voerkar worden
klaargezet. Dit is vooral het gevolg van het feit, dat door het enige tijd van te voren
klaarmaken, roeren niet meer nodig is om brij te verkrijgen. Deze methode is echter
minder geschikt voor stallen met varkens van uiteenlopend gewicht. Bij methode 4 is
een maatschep gebruikt voor 2 kg meel. Bij gebruik van een meelschep met grotere
inhoud (3-4 kg) is nog een arbeidsbesparing mogelijk.
1.2.3 Meel en water gescheiden

verstrekken

Afwijkend van het traditionele voeren van brij, zoals in de voorgaande paragraaf is
beschreven, is het gescheiden verstrekken van meel en water. Hierbij wordt soms het
meel en het water nog wel bij elkaar gedaan in de trog, doch niet meer gemengd. In
principe wordt reeds door het niet meer mengen een arbeidsbesparing verkregen. Het

AFB. 18

Beperkte voorraadvoedering. De kleppen worden omhoog gedraaid en na 20
minuten weer gesloten
FIG. 18

Restricted store feeding. The flaps are
raised and, after 20 minutes, lowered
again
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water en meel kunnen dan op dezelfde wijze worden verstrekt als bij de brij-methoden
bij mengen in de trog. Daarnaast zijn echter ook andere methoden mogelijk:
- het water kan met behulp van automatische drinkbakjes in de hokken onbeperkt ter
beschikking staan;
- De opslagplaats van meel kan boven de trog worden gemaakt. Men kan de varkens
dan, hetzij gerantsoeneerd, hetzij beperkt, hetzij onbeperkt, het meel uit de opslag
geven of laten opnemen. Hierdoor wordt het overscheppen van meel uit de opslag in
de voedertrog vermeden;
- bij gerantsoeneerd verstrekken van meel uit de voorraadbak wordt gebruik gemaakt
van een doseerapparaat. Een bepaalde hoeveelheid meel per keer wordt in de trog
gedaan door het heen en weer trekken van een schuif.
Bij het beperkt voeren van meel worden de kleppen tweemaal per dag 15-20 minuten
opengezet. Hierbij moet er voor elk varken wel een plaats aan de voorraadbak zijn,
zodat de totale voorraadbaklengte gelijk moet zijn aan de totale normale troglengte als
bij het voeren van brij, d.w.z. al naar het gewicht 20-30 cm per varken, tot een gewicht
van 100 kg (voor zwaardere varkens 40 cm troglengte per varken).
Indien de voorraadbak in het midden van het hok wordt geplaatst en de varkens aan
beide kanten van de bak kunnen eten, kan met de halve lengte worden volstaan.
In de tijd dat de varkens het meel eten, kan de verzorger ander werk verrichten. Zo
werden op één der bedrijven, waar naast mestvarkens ook fokvarkens aanwezig waren,
de mestvarkens uit voorraadbakken gevoerd, terwijl in de tussentijd het voer voor de
zeugen en biggen werd klaargemaakt en verdeeld. De mestvarkens liepen hier in één
groot hok (voor ca. 25 stuks) waarin een lange voorraadbak in het midden stond. De
afsluitkleppen werden met een handel aan een lange as van buiten het hok omhoog en
omlaag gedraaid (afb. 18).
Bij voorraadbakken, waar het meel steeds ter beschikking van de varkens staat, behoeft met de troglengte veel minder rekening met het aantal varkens te worden gehouden, omdat de varkens om beurten kunnen gaan eten.
In principe is deze wijze van voeren nog eenvoudiger dan de vorige, wat betreft het
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Voorraadbakken in de
hokken: onbeperkte
voorraadvoedering
AFB.

19
Storage bins in the
pens: ad lib store
feeding
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AFB. 20
Voederautomaat. Links de kraan, die
door de meelbak wordt bediend. Boven
de trog zijn de pennen zichtbaar, die de
hoeveelheid meel regelen
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Automatic pig feeder. A system of pins
— visible at the left - above the troughs
controls the amount of food dropped
FIG.

aantal uit te voeren handelingen. Men behoeft alleen maar de bakken af en toe te vullen
en een regelmatige uitstroming van het meel te controleren.
Daar staat tegenover, dat bij onbeperkt voeren een controle op de dieren moeilijker
uitvoerbaar is, omdat het eten op ongeregelde tijden gebeurt. Met het oog op deze
controle dient men ook bij onbeperkt beschikbaar zijn van meel en water de varkens
tenminste tweemaal per dag te bezoeken.
Een ander nadeel bij het voeren van droog meel kan zijn dat de varkens ermee
morsen *). Men kan dit grotendeels voorkomen door:
—een juiste afstelling van de spleet, waardoor het meel in de trog komt;
—brokjes te voeren in plaats van meel;
—het maken van een morsrand aan de voorzijde van de bak en staven over de trog.
Het systeem met een gerantsoeneerde meelvoedering (afsluitbare voorraadbakken) zou
minder morsverliezen geven dan het systeem met open voorraadbakken.
Het gerantsoeneerd verstrekken van meel en water kan worden gemechaniseerd met
behulp van een meelbak, die door een kleine motor over een rail boven de voertroggen
langs wordt getrokken. Het meel loopt onderuit de bak, waarbij de dosering wordt verkregen met behulp van nokken op de rail. Elke nok zorgt ervoor, dat een bepaalde
hoeveelheid meel (ca. V2 kg) in de trog loopt. De nok brengt nl. een rondsel in de
bodem van de meelbak in beweging, waardoor een hoeveelheid meel uit de bak loopt.
Het aantal nokken per trog kan worden gevarieerd.
Het water kan worden gerantsoeneerd met speciale kranen. Wordt zo'n kraan opengezet, dan stroomt er een bepaalde hoeveelheid water in de trog, waarna de kraan
zich weer automatisch sluit. Een andere oplossing hiervoor is

