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Bouw Proefstation voor de Varkenshouderij nadert voltooiing

ing. A.Th. Gommers, bedrijfsleider

Proefstation

voor de Varkenshouderij
Lunerkampweg 7
Postbus 83
5240 AB ROSMALEN
telefoon: 04192 - 19026

Op 25 september heeft het personeel van het Proefstation voor de
Varkenshouderij en het Consulentschap in algemene dienst voor Varkenshouderij het nieuwe kantoor in gebruik genomen.
Dit geheel is volgens de bijgestelde planning na de lange vorstperiode
in de afgelopen winter. De proefaccommodatie wordt nu snel afgebouwd en
zal begin december worden opgeleverd.

PROEFSTATION VOOR DE VARKtNSHOUDERIJTE ROSMALEN
_-_____________________________--------------1

l

r-

\
\
l
\

l
\
\
I
\
\
l
\

Gespeende biggenslal

l
\
\

l
\
\
!
\
l

Kraamoplokhokken
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Proefaccommodatie
De proefaccommodatie heeft een afdeling vermeerdering voor ongeveer 400
zeugen (met 4 vleugels, nl. voor drachtige zeugen, dekstal + opfokzeugen, kraamstal met 21 afdelingen à 6 hokken en de biggenopfokstal),
een mesterijstal met 8 afdelingen à 96 varkens en een apart liggende
bedrijfshygignestal met 2 afdelingen à 96 varkens.
De vermeerdering kent 3 huisvestingssystemen voor zeugen, nl. aangebonden, ligboxen en groepshuisvesting. Hierbij wordt natuurlijke en mechanische ventilatie onderscheiden. De mesterij heeft eveneens natuurlijke
en mechanische ventilatie in combinatie met 3 mestopslagsystemen, nl.
langdurige mestopslag onder de hele stalafdeling, korte opslag onder de
roosters en dagontmesting direct gescheiden als mest en gier. In de
bedrijfshygignestal zal o.a. onderzoek worden gedaan naar het nut van
allerlei hygiunische maatregelen voor de gezondheid van de varkens.
Bezoekers
Bezoekers kunnen vanuit speciale bezoekersgangen de dieren bekijken.
Deze extra investering is, evenals de hygi@nesluis in het kantoor,
gedaan om besmetting met varkensziekten te voorkomen en tevens om zo
min mogelijk storingen in de bedrijfsvoering te krijgen.
Kantoor
Het kantoor heeft behalve de werkkamers ook een bibliotheek en een
ontvangstruimte voor excursies. Daarnaast is er de hygi&esluis waarin
alle bezoekers van de proefaccommodatie zich moeten voorzien van laarzen en jas.
In totaal komen er in dit geheel ongeveer 30 personen te werken.
Vanaf begin januari 1987 komen de opfokzeugen, die nu elders in opfok
zijn, het Proefstation bevolken.
In de le steen staat de spreuk: "Eet onderzoek wroet voor de varkenshouder"! Met het Proefstation heeft Nederland er een belangrijk onderzoekscentrum bij. Vele duizenden zullen in de toekomst komen kijken hoe
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'hun geld in Rosmalen is besteed.
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