GROEPSHUISVESTING VOOR JONGE
ZEUGEN
ing. J. J. Tuininga, Bedrijfsleider

Op het Varkensproefbedrijf “Noord- en Oost-Nederland” te Raalte wordt al
anderhalf jaar gewerkt met groepshuisvesting voor jonge zeugen, die
gevoerd worden via een voerstation.
Het was de bedoeling, dat opfokzeugen vanaf vier maanden in deze groep
zouden komen. Dit is ook een tijd gebeurt, maar er waren twee belangrijke
nadelen:
- te vaak bevonden zich 2 à 3 dieren in het voerstation;
- het verschil in gewicht tussen een vier maandse opfokzeug en een
gedekte eerste worpszeug is te groot, waardoor verdringing optrad.
Zenders

Daarom is naderhand besloten de leeftijd waarop de dieren in de groep komen geleidelijk te
verhogen. Het resultaat, is dat de zeugen
momenteel in de groep komen op de leeftijd
van 7,5 maand: na de eerste dekking. Tot die
leeftijd worden de opfokzeugen in groepshokken gehouden.
Het komen in en het verlaten van het voerstation, het separeren en het goed naar voren
lopen om binnen de herkenning te komen
wordt heel goed geleerd op een leeftijd van 7,5
maand.
Momenteel bestaat de groep uit zo’n 30 zeugen
variërend van de leeftijd van 7,5 maand tot
ruim 1 week voor het werpen van eerste worps.
De agressie is beperkt en de verdeling over de
ligplaatsen is egaal.

In de jeugdgroep wordt gewerkt met oorzenders. Deze zenders blijven er goed in. Sinds
februari 1989 is pas één zender verloren. Aanvankelijke problemen bij het inbrengen van de
oorzenders zijn opgelost door de tang iets aan
te passen. Er blijft nu enige ruimte in de oorzender, waardoor het oor ziet gaat zwellen.

Deze dieren worden qua technische resultaten
vergeleken met dieren, die direct na eerste
dekking of drie weken later geplaatst worden in
een groep oudere dieren. De bedoeling is om
na te gaan, of het zinvol is een zogenaamde
jeugdgroep op een bedrijf te hebben. Uiteraard
loopt de proef nog niet lang genoeg om hierover een oordeel te vellen, vast staat in ieder
geval, dat in een jeugdgroep de jonge dieren
beter worden geaccepteerd dan in een groep
oudere dieren. Betere acceptatie houdt in, dat
de toegevoegde dieren in de jeugdgroep vanaf
het begin een plaats op de ligruimte krijgen. Dit
kan in de oudere groep 3 tot 7 dagen kan
duren. Dit is op zich ongunstig voor de dieren,
met name in de koude seizoenen. De waarnemingen worden gedaan met video.
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