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R en R mestschuif
Er is een oriënterend onderzoek gestart naar de
perspectieven van de R en R mestschuif in een
vleesvarkensafdeling. Vlak onder het bestaande
mestkanaal, op de oplegging van de roosters,
zijn prefab-elementen (goten) gemonteerd. De
goten zijn gemaakt van polyester met glasvezel.
Om een glad oppervlak te krijgen is de bovenzijde van de goten voorzien van een coating.
Een glad oppervlak is noodzakelijk om te voorkomen dat de mest door de schuif uitgesmeerd
wordt. De goten hebben een helling in de
dwarsrichting, waardoor de gier snel naar een
giergoot wegstroomt. De vaste mest wordt met
een schuif een of meerdere malen per dag verwijderd. De mest en gier kunnen gescheiden
worden afgevoerd door aan één uiteinde van
het schuifdek de gier te laten wegstromen en
aan het andere uiteinde de vaste mest door
middel van de schuif te vetwijderen. Op dit
moment wordt de vaste mest en de gier aan
twee kanten in een onderliggende diepe put
geschoven.
De geclaimde voordelen van het systeem zijn:
- korte blootstellingsduur mest - lucht (beperking ammoniak-emissie);
- gescheiden mest- en gierafvoer;
- in bestaande situaties toepasbaar;
- behoud putinhoud.
In eerste instantie zal de schuif op technisch
functioneren onderzocht worden.
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The MoorComfort Gestation System
(Swingboxen).
Ook is er een oriënterend onderzoek gestart
naar de perspectieven van de MoorComfort
Box (swingbox) voor dragende zeugen. De
boxen zijn zodanig geconstrueerd, dat de zeugen zich in de box kunnen draaien; dit uit oogpunt van welzijnsverbetering. Het kunnen draaien in de box wordt mogelijk gemaakt doordat
het achterste gedeelte van de zijwanden van de
box (tweederde deel van de lengte van de box)
beweegbaar is. De box is afkomstig uit de Verenigde Staten.
De belangrijkste onderzoekspunten zijn:
technisch en practisch functioneren van het
systeem;
maken zeugen gebruik van de mogelijkheid
tot draaien:
eisen aan vloeruitvoering;
eisen troguitvoering in verband met mogelijke
bevuiling van de trog met mest en urine.

Omgekeerde osmose
Begin dit jaar is het Varkensproefbedrijf gestart
met ontwatering van gier verkregen uit zeugenmest. In samenwerking met J.O.Z.-Agrotechnische Handelsonderneming B.V. en de firma PCI
uit Engeland is daartoe een omgekeerde osmose installatie geconstrueerd. Omgekeerde osmose houdt in dat onder hoge druk (50 tot 60
bar) gier (water met daarin opgeloste zouten)
door een soort filter worden geperst. Het
“schone” water passeert het filter terwijl de
zouten in geconcentreerde vorm achter blijven.
De op het Varkensproefbedrijf aanwezige installatie heeft buisvormige, waterdoorlatende filterwanden. Deze zijn het minst gevoelig gebleken
voor bevuilingen.
De gier wordt verkregen door middel van
bezinken van zeugenmest in een bezinksilo met
behulp van vlokvormende middelen.
Het onderzoek is vooral gericht op de vraag of

