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INLEIDING
Er issinds 194-6eenzeersterke ontwikkeling gaande inde
touwvanvarkensstallen» Vlaknade oorlogbestond eenvarkensstal
noguitommuurdehokken*waarindedieren zo goedmogelijk ingroepjesvanelkaarwerdengescheiden,"bedektmet eendaktegenhetinregenen.
Geleidelijk aan isermeeraandacht "besteedaandemogelijkhedenvoor eenefficiëntevoedingenverzorging.Met name deDeense
stal iseenbelangrijke stap indegoede richting,terwijl ookde
automatische drinkwatervoorziening,hetmechanischuitmesten,de
kraamhokken endedroogvoerderbak belangrijkeverbeteringenwaren.
Eenpunt datdelaatste "'"'jelterechtveelaandachtkrijgtis
hetstalklimaat.Br isalvrijveel bekend over demanierwaarop
hetstalklimaat doorde isolatie enventilatieverbeterdkanworden. Daarnaastzijnerechter ooknogveelproblemen,bijvoorbeeld
overdevraagofmechanischeventilatie noodzakelijk is.Eenander
voorbeeld ishet indebuitenlandse literatuur beschreven"ïurks
bad",d.w.Zo eenstalzonderventilatie,waarinmeteenhogetemperatuur eneenrelatieve luchtvochtigheid van100 fcgoedemestresultatenzoudenwordenverkregen.
Naast devraagwat eengoedstalklimaat isenhoeditbereikt
kanworden,ishetprobleemvandekostennietminder belangrijk.
M.a.w. inhoeverrewordendeextrakostenvoor isolatie enventilatie terugbetaald door eenbeterresultaat. Datdezevraag belangrijk
isblijkt ondermeeruithetfeit datinhetEijkslandbouwconsulentschapNoord-Limburg inI960advieswerd gevraagd bijdebouwvanca.3
miljoenguldenaanvarkensstallen.
Daarom werd4V m ^september 1961eenkorte studiereis gemaakt;
teneinde eenIndruk tekrijgenvandemanierwaaropmen inDuitsland
probeert eengoed stalklimaat tekrijgen invarkensstallen.
Hetprogrammavandezereisv/asalsvolgt:
4 september;bezoekaanhetvarkensbedrijfvandeheer Leiber teDamme bijOsnabrück enbezichtigingvanhet zgn. Turksbad.
5 september;bezoekaandeMastprü'fungsanstaltteRohrsen,Lüneburg
en-aareenpraktijkbedrijf teBeuchte bijGoslar.
6 september;besprekingmetprof.Kulke enir,BorchervandeLandwirtschaftKammerHannover enbezoekaandeproefstalteVölkenrode.

1. De hokken met uitloop voor aangekochte biggen

4. De achtergevel van de sauna-stal („Turks bad")

5. Zija anzieht van dezelfde stal. Het trapsgewijze verloop naar achteren wordt veroorzaakt doordat het gebouw op een helling ligt. Deze
heil ing wordt benut voor de afvoer van de mest. Duidelijk zijn de
vijf ventilatoren te zien.
2. De overdekte voerplaats buiten
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3. De Deense stal met centrale mestgang

6. De middengang van de sauna-stal
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I.HETBEDRIJFVANDEHEERLEIBER TEDAMME
IndeomgevingvanDammewordenveelvarkens -vooralmestvarkens -gehouden. Deze bedrijfstak isdaar omstreeks deeeuwwisseling opgekomenuit debehoefteaanstalmestvoor deschrale
zandgronden,Momenteel zijnaantallenvan200-2^0mestvarkens
per bedrijfnormaal. Devarkenshouderijisinsterkemategestimuleerd doordat twee commissionairsvandeslachterijen inKeulen
inditgebiedwonen» Deze twee commissionairs hebbenookeen
grootvarkensbedrijfvanrespectievelijk700en7000dieren.
Varkens ingroteaantallenwordennietalleengehoudenop
degrotere bedrijvenvanongeveer 40ha,tegenwoordig iserechterookeenuitbreiding opdekleine bedrijven. Deaankoopvan
voer neemt danooksterk toe.InDamme zijneentweetalvoederleveranciersmet eenomzetvanresp„ 12en17miljoenD.M..
OphetbedrijfvandeheerLeiberwordenongeveer 1500mestvarkens gehouden ineendrietal huisvestingseenheden.
Dehuisvestingvoor debiggen
Deaangekochte biggenwordenondergebracht ineenvoudige
landhokken(fotoj)?met eenruime onbegroeideuitloop.Devoerbak isbuiten opdeuitloop aangebracht (foto 2). Er zijnvijf
van deze landhokkenmet eentotaleruimtevoor driehonderd dieren. Bijdeaankomst ophetbedrijfmoetendebiggeneenwormkuurondergaanenkrijgenzeeenbespuiting tegenschurft$verderwordt nogeenvitaminepreparaatversterkt.
De conditievandeze dierenleekgoed terwijl deuitval
slechts gering zou zijn.Dezewijzevanhuisvestenwerd gezien
als eenproef.Als ditgoedgeslaagde,zouernogverdereuitbreidingaangagevenworden.
Menverwachtte datdedriewintermaandenmoeilijkhedenzoudenopleverenenvoor dieperiodewashetdebedoelingwatzwaarderevarkensaantekopen.
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Hetverwonderlijke isverder dat juist de jongste dieren inde
slechtste stalwordenondergebracht. Bovendienzaldeuitloop
waarschijnlijkbinnenzeerkorte tijdmetwormenzijnbesmet.

BeDeensestal
Bijeengewichtvanongeveer40kg gaandeva,rkensnaar een
Deense stalmet centralemestgang (foto 3)« Deze stalvoor 300
dieren isdegelijkgebouwd?voorzienvanspouwmuren enmeteen
plafondvanstrcmatten enstro.Het dak isvangolfplaten»
Bijdezenatuurlijkeventilatiewerd eentemperatuurgemetenvan28 Ceneenrelatieve luchtvochtigheid van60 fo
( buiten27°Cen52 <fi).
Vanuit deze stalverhuizendevarkensnaarhetzgn. turks
bad.
Het Turksbad
Hetbezoekaanditbedrijf gold speciaal desaunastalof
turks bad (ziefoto 4en5)»
Erwarenophetbedrijf tweevandezestallenvoor elk450
mestvarkenso Teneindeniet testorenbijdevoedingwerd ons
verzocht de tweede stal niet tebekijken.Eenkorte blikwas
evenwelvoldoende omhier opsnuffelziektelijkendeverschijnselenteconstateren.

Debeschrijvingvande Sauna-stal
De stal isuitstekend gebouwd (ziebijgaande tekening).
Aanweerskantenvandevoergangbevindenzichhokkenvoorongeveer 16dieren (foto6).
Devloer bestaatuit eenonderlaagvanbetonmet daarop
2 cmdikschuimplastieken5cmdikke tegels.
De spouwmuur isopgevuldmetschuimplastiek platen.Het
dak isvangolfplatenmet daaronder 5cmdik schuimplastiek
enbrandvrijasbestboard„ De isolatie isduszeergoed terwijl
degeringe hoogte bijdraagt toteenbetere temperatuur inde
winter.

SAUNA-STAL voor MESTVARKENS
Bedrijf F.Leiber te Damme

bij Osnabrück

Schaal 1:200

GEDEELTE. GEZIEN VAN DE GANGUIT
Dak:
Golfplaten
schuimplastiek (Poresta)
asbestboard
Buitenmuren :

spouwmuren
met daartussen
schuimplastiekplaten
(Poresta)
Vloer:
5cm tegel (Estrik)
2cm schuimplastiek
Betonnen onderlaag
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-6Het dakbovendevoergang isverhoogd zodat deluchtvrijin
enuitkanstromen» Elkhokheeftaandekantvandevoergang een
met eenschuifafsluitbare ventilatie-opening(foto 7)- Ondanksde
hoge buitentemperatuurwas delucht indehokkengoed teverdragen^
de temperatuur "bedroeger30°C'bijeenluchtvochtigheid van73 f°.
Hieruitmoetgeconcludeerdwordendatde"benaming"Turksbad"niet
opsijnplaats isomdataandeeisvan100 foluchtvochtigheid (zie
inleiding)nietwerdvoldaan. Dit isalleentebereiken"bijeenzeer
"beperkteventilatie,
Ineen5-talhokkenwas eenventilator aangebracht,omdathier
de temperatuur bijwarmweer tehoog opliop (foto 5)» ^n ciezehokken,werd gemeten27°Cen70 forol.luchtvochtigheid.Hierbijbleek
tevens eenbezwaarvan deze bouwwijze:mochtkunstmatige ventilatie
gewenst zijn,danmoet inelkhok eenventilator aangebrachtworden.
Devoeding indeSauna-stal
Hetvoerheeft globaal devolgende samenstelling;
50$bostelj40$manioca-meel en10$geconcentreerd eiwit (variërend
met deleeftijdvandedieren)?verder nogeenbeetjegist«
Hetvoerwordt ophetbedrijf gemengd. Hetvoerengebeurtals
Voigts aanhet eindvan elkerijhokken iséénhokleeg. 'sMorgens
en 'savondswordt dithokuitgeschrobd naardemestgoot,waarna
hetvoer opdegrondwordtgegooid! (Erwordt geen stro gebruikt).
Daarnawordendevarkensuithetaangrenzendehokbinnengelaten?
zodat ditkanwordenschoongemaakt enhetvoer er ingebracht (foto
8). Achtereenvolgens werdenallehokkenopdezewijzebewerkt.
Dezewijzevanvoerenwekteuiteraard onzeverwondering enhet
zou interessant zijnna tegaanhoeveelvoer eronverwerkt telkens
indemestgootkomt,Dit temeer daar ereenhoeveelheid werdverstrekt diepas naeenuurwas opgenomen.
Devoerkostenperkg/groei zoudenbijmesten tot110kg D.M.
1;40 bedragen tegenD.M. i?80opdenormale bedrijvendie daarnaast
noghetvoordeel haddenvanhetmestenmet eigengraan.

-7Het uitmesten
Devloerheltafnaar demestgoot onder devoergang.Uithet
oogpuntvanstankafvoer isditzeker eengunstige plaats.Demestgootloopt ophaarbeurtafnaar eenmengmestkelder* Hier iseen
roerinrichting eneenelektrische pompaangebracht.
Omdathetbedrijfzelfnietover grond beschikt,wordt demest
gratis terbeschikkingvandeomwonende boerengesteld. Deze hoevenalleenmaarmet eentrekker tekomen omdat erooknogeengiertankvanhet bedrijfklaar staat.Op dezewijze lukthet?uitgezonderd demaandenmei junien juli? goed omvandemest af tekomen.

II« DEMA.STPRÏÏFÜNGSAM5TALTTEKOIfflSElT
Dezeseiectiemosterijwerd bezocht onder leidingvanir.
Held« Fachingenieur fürdieLandwirtschaftbijSiemens-Hannover.
Hethier ingebruik zijndeventilatiesysteem voldeeiaande
hoogste technische eisen» Voerhet bestuderenvanventilatiesystemenisditbedrijf duszekerdemoeitewaard.Eenbezwaar
isevenweldatdeverhouding tussenkostenenmeeropbrengsten
opeenselectiemesterijeongeheel andere rolspeeltals opeen
gewoonpraktijkbedrijf.Bovendien isnietbekend ofbijeen
goede isolatie enventilatie deresultatenveelbeterzijn.
Hetventilatie-systeem"Siemens"
Hetprincipe vanhetsysteem Siemenskomthierop neerdat
deverse luchtover degehele lengtevandestal inhetmidden
door eengeperforeerd plafond binnenkomt endebedorvenlucht
viakokersvlakbovendemestgangwordtafgezogene Debedoeling
hiervan isdatdeverse luchtzonder tocht teveroorzakenzo
goedmogelijk door destalverdeeldwordt,terwijlafgezogen
wordt opdeplaatswaar deluchthetmeest bedolvenis.
Voor ditsysteem zijnminstens tweeventilatorennodig.
Ook ditnoemtSiemens eenvoordeel bovenééngroteventilators
deluchtcirculatie isdanbeterverdeeldv/aardoorhet stroomverbruikkleiner isomdatnaarbehoefte eenofmeerdereventilatorenuitgeschakeld kunnenworden.
Eenandervoordeelvanmeer danéénventilator perruimte
isdater ééngekoppeld kanwordenaaneenthermostaat,ingesteld opdeminimaal gewenste temperatuur,endeoverige opde
maximumtemperatuur,
Eéngroteventilator metmeer snelheden zouminder goed
zijn,omdat elkeventilator opzijntcerentalwordtuitgebalanceerd« Bijeenlager toerental isdaardoor tochhet stroomverbruik nagenoegmaximaal.
Deselectiemesterij
BijdebouwvandeselectiemesterijteEohrsenzijnaan
isolatie enventilatiekosten nog moeite gespaard (foto9)«
HetsysteemSiemens ishier inalleperfectieuitgevoerd.

-9Indestalzijnvierrijenboxenvoor individuele voedering.Hierdoor isook inhetmiddenvandestal eenmestgang. Langs hetplafond bevindt zichover degehelelengtemiddendoor destaleen
kokermetspletenvoor de toevoervanverse lucht» Deluchtwordt
hier ingeblazendoormiddel vaneentweetal ventilatoren,waarvan
deenede lucht indewinter langs eenverwarmingsapparaat met
warmwater stuurt.Omwillevandezeverwarmingwordt deverse lucht
dus nietaangezogen<,maar ingeblazen.
Viakokers bovendemestgangenlangs dewandwordt delucht
doorvierventilatorenafgevoerd.De totale capaciteitvandeze
vier isgelijk aande twee inblaasventilatorenofwel tientot
twaalfverversingen peruur. 'sZomers draaienallevier continu9
indewinter zijn ertwee ingeschakeld,,waarvan éénopeenthermostaat.Hetplafond looptvanhetmiddenuit ietsschuinnaai"boven?
hetgeendeluchtcirculatie zoubevorderen. Delucht indestalwas
niet geheel fris,watveroorzaakt zouwordendoor demestgang in
hetmiddenvandestal. Gemetenwerd 230cen75/°rel. luchtvochtigheid. Ineenandere stal gafdethermohydrograafaan22°Cen
80^0rel. luchtvochtigheid.
Eenverder interessante bijzonderheidvandezeselectiemesterijzijndezeergoedemestresultaten. Deze lagenpraktischallemaal boveneengroeiper dagvan700gram over degehelemestperiode.
Ineonoude selectiemesterijindie omgevingwerd alleengewerktmethet inblaassysteem. Ditvoldeed echter niet omdatbij
dezewijze vanventilerendebedorvenluchtnaar benedenwordtgedrukt.
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7. Detail van de openstaande deuren en ramen naar de middengang, waardoor er een ruime mogelijkheid is voor natuurlijke ventilatie (Sauna-stal)

Interieur van een van de hokken van desauna-stal met ventilator. De dieren eten van de vloer
. •.,•„' .-...«&*•- ••>&
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10. Torensilo's voor de bewaring van gier op de selectiemesterij. Deze
gier wordt regelmatig door de indeomgeving wonende boeren afgehaald

9. Interieur \an de selectiemesterij met luchttoevoerkoker
tegen het plafond

11. Arbeidershuisvesting op het 300 ha grote praktijkbedrijf nabij Goslar.
Verschillende vaste arbeiders wonen op het bedrijf zelf

-loi n , FRAKTIJKlGiJ^IJF TEBEUCHTEHABIJGOS U R
Dit iseoninvele opzichten interessant bedrijf* De totale
oppervlakte bedraagt 300hametdaarop o.a. 55hasuikerbieten,
11habonen,,60melkkoeien enruim 700varkens. Er is22manvast
personeel,,Eenandere bijzonderheid isdatdeandere bedrijven
van ca. 50ha indezeomgeving hetvee afstoten omdat deomvang
vandeveestapel teklein isomeenvee-ofvarkensverzorger een
voldoende hoogloon tekunnenbetalen.
Opdit bedrijf isdatnogwelmogelijk. Deveeverzorgerverdientsamenmetzijnvrouw 1Ó00D.M.permaand,zodathijineen
grotere autokanrijdendandeRegierungsrat!Voor de enkelevakantiedagen diedeveeverzorger per jaarheeft,wordt eenvervanger ingeschakeld.Dezeverdienthiermee zoveeldathijslechts
enkelemaandenper jaarwerkt endeoverige tijd opeenflat in
Hannoverwoont»
Ophet erfbevindenzicheengrootaantal zeer oude gebouwen
dievroegervoorallerlei doeleinden bestemd zijngeweest,als
ossenstal,smederij,schapenhok enkootshuia. Deze zijndoorde
bedrijfsleider,na,overlegmetdezeer economisch denkendeeigenaresse,voor eengroot deel ingerichtvoor devarkenshouderij. De
totalevarkensstapel omvat 110zeugen.3berenenÓ00mestvarkens,
zodathetdus eenz.g.geslotenbedrijf is.De zeugenzijnallemaal inschreven inhetstamboek.
Devarkensfokkerij
Er iseenspecialekraamafdelingwaarover devolgende bijzonderheden kunnenwordenvermeld.
Dezeugenbiggenaf inhokjesvanongeveer2-g-bij3mgemaaktvanoudhout.Er zijn geen specialevoorzieningen tegenhet
dooddrukkenvandebiggen. Inhoeverre indewinter eengoede temperatuur istehandhaven,isvanditoude gebouwmoeilijk tezeggen. Desgewenstkanmetlampenworden bijverwarmd.Het toezicht
bestaathierindatde"schweinemeister"afentoeeensgaatkijken.
Zoditnodig isbrengthijzijnvaardigheid omdebiggen eenijzerinjectie te geven inpraktijk.
Na ongeveer tweewekengaatdezeugmet debiggennaar een
opfokstal.OokditiseenoudgebouwdatvolgenshetDeense systeem isingericht.

-11Doorruimtegebrekwerdenperhok tweezeugen,metbiggenondergebrachte Debiggenwordenvanaf eenleeftijdvanvieràzesweken
bijgevoerd. Benestwerdtuit demostgangverwijderd door eendoor
degehele stal rondlopende kettingmetmeonerners.Deventilatie
wasverzorgd,doorSiemens,Terverbeteringvande isolatie zijnop
demurenschuimplastiekplatengeplakt.
Deluchttoevcerkokerbevindt zichniet inhetmiddenvande
stalmaar langs debuitenwand. Indeandere wand zijneentweetal
ventilatorenaangebrachtmet eenverversingscapaciteit vanvier
maalperuur.De conditievandezeugenenbiggenleekgoed.Gemetenwerd eentemperatuur van25°Ceneenrel.luchtvochtigheid van
77 ie(buiten21°Cen75 $ ) .
Demestvarkensstal
Eenandere bezienswaardigheidwas demestvarkensstal. Deze
isvier jaargeledengebouwdvanstrobalenwelke zijndichtgesmeerd
met cement.Devloer bestaatuitbetonenhetdakuitschuimplastiekmet golfplaten.Hetgeheelvormt eengoedkope enuitstekend
geïsoleerde stalvan '2.6bij8m. Inhetmidden iseenvoergangmet
aanweerskantenhokkenvan13m breed en3mdiep.
Perhokwordenzonderstro 30mestvarkensgehouden.Achterin
hethok iseenondiepemestgoot,waaruit demest door eenketting
metmeenemersverwijderd kanwerden.Ook dezestalwerd door Siemens
geventileerdmaar omwillevandekostenbesparingv/aservanhet
Siemens-systeem nietveel overgebleven. Degeheleventilatiebestonduit tv/eekleineventilatoren indöenelangewand,terwijl
de luchtdoorraampjes indeandere langev/andbinnengelatenwerd.
Er zijndus ookalleenmaar luchtkokers bovenéénnestgoot.Deze
worden indezomerweggenomenwaardoor deventilatie-capaciteitongeveer 50 fogroterwordt. Tochleekhetklimaat indeze stalniet
slecht. De conditievandedierenv/asgoed enmenhoordeweinig
hoesten. De temperatuurwas25 Cenderelatieve luchtvochtigheid

85 %
Devarkensvoedingwerd samengesteld opadviesvan eenleerlingvanKellner (degrondlegger vandeveevoedingsleer inDuitsland)
enbestond globaaluit devolgendevoedermiddelens

l/3gedroogde suikerbieteblad metiralasse engedroogde pulpmet melasse,tot OO^Ömanioeamoel,geconcentreerd eiwit.
Aandemestvarkenswerdenvijfverschillende samenstellingenvan
ditrantsoengevoerd,variërend alna-argelangdeleeftijd»
Overigevarkensstal1en
Inverschillende vandeandere gehouwenworden deoverigevarkens gehouden. ZoIependedrachtige zeugenendeopfokzeugenop
stro inloopstallenwelkeprovisorisch zijnafgezetmet"bliken
strobalen»
Debedrijfsleiderwasvrijtrots opdezegoedkopehuisvesting.
Uithet oogpuntvanbesmettingsgevaarvalthet opditbedrijfwaarschijnlijk ockwelmee omdathet een"gesleten"bed.rijfisende
dichtstbijzijndevarkenshouder kilometers verderwoonde,,
Hetbezwaarvaneendergelijkehuisvesting isevenwel datgeen
vaste bedrijfsopzetmogelijk is.Eenperiodevanlagevarkensprijzen,

zal eenaanleidingkunnenzijnomhier devarkenshouderij

tedoenverdwijnen.Eenpaar fiksewindstoten opdezegeïmproviseerdehuisvesting zoutothetzelfde resultaatkunnenleiden.

-13IV» SiJJBNVATTINGVAMEEHGESPREKMSTPROF.KÏÏLKBBN IB.BOBCHER (vande
LandwirtschaftskammerHannover)
Deaandacht die inDuitsland aaniietstalklimaatwordt besteed
ispasvandelaatste tijd. DeDenenworden indezealsleermeesters genoemd.Bijdeadviseringvanmestvarkensstallenwordtuitgegaanvan eenhedenvanminimaal 100mestvarkens» Voordergelijke
eenhedenwordenstallenontworpenvolgens eenstandaardtype.Hierbijworden zowel eengoede isolatieals eenkunstmatige ventilatie
noodzakelijk geacht?waarbijhetéénzonderhetander zinloosgenoemdwordt. Grotestallenzonderkunstmatigeventilatie zouden
danooknietmeer gebouwdworden.Veel aandachtwordt besteedaan
de isolatievandevloerstussendebeton-endetegellaagwordt
nogeenofandereporeuze laagaangebracht.
Strowordt opveel bedrijvennietmeer gebruiktomdat ditextraarbeid enopslagruimte vraagt.Methet gebruikvanrubbermattenisnietveel ervaring.Op éénbedrijfmet"Schwemmentmistung"
voldeedhetgced? mits demattenmetmetalenstrips indewand
wordenvastgemaakt zodat de dierenernietaankunnenvreten.
Men isteruggekomenvande eisdat deglasoppervlakte 1/12
vandevloeroppervlakte moet zijn. Thans isdenorm l/l8 -1/20.
Het gebruikvan dubbel glaswordtaanbevolenendergelijke ramen
worden ook indehandel gebracht.Voor bestaande stallenwordthet
gebruikvandoorzichtigplastiekvoor deramengeadviseerd.
Gewaarschuwdwordtvoorhetmakenvanlekken inde isolatie
indevorm vanbetonnenstijlenenzware betonnenramen.Heteffectvaneendergelijke lek isnaarverhoudingveel groter dande
oppervlakte. Degewenste temperatuur isvoormestvarkens 12-17
C envoorkleine biggen15-16°Cindegeheleruimte.Eenhogere
temperatuur zounogbeter zijnmaar tekostbaarworden. Zelfs een
temperatuur van15 C isopkoude dagenzonderbijverwarmingal
nietmeerhaalbaar.
Voorwat betreft deventilatiewordtalsnorm aangehouden
3-3-gkeer peruurverversen enophete dagen8 - 1 0 keerOp
zeerhete dagenzouhethetbeste zijnrond demiddagalle ramen
endeuren tesluitenenlangzaam,nietdoor dezonbeschenen lucht
inteblazen.

-14Vooralluchtaangezogenvanuitstruikgewas zou indeze ideaalzijn*
Opdevraag inhoeverre dokosten,besteedaan isolatie enventilatierendabel zijn,kangeen concreetantwoord gegeven worden«
Indenieuwe seleetiemesterijinBohrsenzouie vooderorazetting
gunstiger zijndanindeoude.Verder"wordtgenoemd eennietgepubliceerd onderzoekvanSiemens«waarbijmet 660mestvarkens ineen
goed geventileerde stal een voederbesparingwerd bereiktt,o„v«
eenslechte stalvanD.M. 3000permestperiode.

-15V.HET INSTITUTFUR LANDWIRTSCHAFTLICHEBAUFORSCHÜNG TEBRAUNSCHWEIG
VÖLKBNRODE
Ookopdit instituut ishet onderzoek betreffende hetstalklimaatnogzeer jong*Wathierovermomenteel bekend iswerd besproken
ineenonderhoudmet deheerM.Eistaandehandvanzijnpublikaties "Stall-Lüftung durchVentilatoren" (BauenaufdemLandenr„
T/1960).
Debelangrijkstepuntendiebijhetbezoeknaarvorenkwamen
zijns
De oriëntatievandestal
Hetbeste stalklimaathebbenstallendiemetdelengte-as oostwest staan.Als gevolgvandelage zonnestand indewinter isdan
deinstralingvanzonnewarmte doordezuidwandmaximaal enzelfs groterdanindezomer. Deventilatorwordt danindenoordwandgeplaatst, 'sWinters zuigtdeze luchtuitdestal? terwijldeverse
luchtaandezuidkant toegevoegdwordt,
Indezomerlaatmendeventilator zwenkenenluchtvande
noordkant indestalblazen.Bijditsysteemwordt zogoedmogelijkgeprofiteerdvanhetklimaatbuiten.
Dewanden tussendehokken
Duitse boerendiehier opexcursiekomen,makendikwijlsde
opmerking datde tussenwanden tussen dehokken openmoetenzijn
teneinde eenbetere luchtcirculatie tekrijgen.Volgens deheer
Rist isditechternietnodig.Bijmetingen installenmetthermoelementenwordt eentemperatuurverloop vanbovennaar benedengevondenvanongeveer 2°C.Mede hierdoor isergewoonlijkvoldoende
verticale luchtbeweging. Bovendien isdoor openingen indetussenwandenhetrisicovan tochtgroter.
Hetoptimale stalklimaat
Denormendiehiervoor gehanteerdwordenzijnophet ogenblik
devolgendes
Temp, in°c
Rundvee-enpaardestallen

8-16

Rel,luchtvochtigh,in fo
50-85

Mestvarkensstallen

12-20

50-85

Kraamstallen

15-20

50-75

Kippenhokken

8-18

50-75
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De indruk Toestaat dat vooral de temperatuur van betekenis is en
dat de luchtvochtigheid en het gehalte aan CO 2 en M 3veel minder "belangrijk zijn« Over de economie van het een enander is evenwel inhet geheel niets bekend.
Het onderzoek inVó'lkenrode
Sinds kort is een proefstal in gebruik voor rundvee envarkens welke gebouwd isvan een groot aantal materialen. Hierdoor
zullen zeker gegevens beschikbaar komen over de bruikbaarheid van
deze bouwstoffen,maar over het stalklimaat zal hier niet veel
uitkomen«
In deze proefstal is ook:eenklein Turks bad gebouwd. Het was
niet mogelijk hierin de temperatuur en de luchtvochtigheid vast
te stellen,maar op een afstand kon reeds geconstateerd worden dat
de lucht er verre van fris was. Onlangs v/aren in deze stal twee
varkens gestorven,maar de oorzaak hiervanwas niet bekend.
In de rest van de varkensstal wordt onderzoek gedaan omtrent
de meest geschikte stalvorm. Dit gebeurt met behulp van in alle
richtingen verstelbare tussenschotten. Hiervoor zijn momenteel de
volgende formules opgesteld?
B-breedtevanhetvarken.
L-lengtezonderkop
B i j trogvoedering is nodig een rr,in1ma1 e bresdte van het hok van 1,05 B per varken.
De diepte van de mestgang racet dan z i j n S,9 L d.w.z. het d i e r meet zich kunnen draaien.

Dit is o„i. niet veel nieuws. Iets interessanter is de diepte
van ligruimte volgende formule I J 1. Binnen deze ruimte lukte het
de dieren te laten liggen totdat ze een gewicht hadden van 60 - 80
kg. Daarna was het, ondanks dwang ("verprügeln")niet meer mogelijk
de dieren op de ligruimte te houden. Tijdens het zwaarder worden
van de varkens was het evenwel ookwarmer geworden in de stal en
daarom meende men inVó'lkenrode dat de hogere temperatuur enmogelijk de warmte van de vloer hierop invloed heeft gehad.

-17SAMEWATTING
1„ InDuitslandwordt delaatste tijdveel aandacht besteedaanhet
klimaat invarkensstallen.Ophetgebiedvande isolatievande
vloerenenramenheeftmendaareenduidelijkevoorsprong opons
land,
2„Er isnogheelweinigbekend overeconomische envoedertechnischevoordelenvan eengoede isolatie enventilatie.Hetzou
ookvoor devarkenshouderijinons landvangrootbelangzijn,
indienhieroverwatmeer bekendwas„
3.Het Turksbad indebuurtvanDamme bleekniet zodanig tezijn
ingericht dateenrelatieve luchtvochtigheid van100 tfobereikt
konworden»
Het isnietuitgesloten dat indewinter,wanneer deurenenramengeslotenzijn,wél aandeze eiswordtvoldaanendebenaming
"Turks bad"danduswel opzijnplaats is.Eerst dankanworden
nagegaanofeendergelijk "Turks bad" inderdaadvoordelenbiedt
bovende traditionele stalvormen.
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