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Diepstrooiselbed

deelnemers aan de proef: “Mogelijkheden toepassing levensnummer in de varkenshouderij”.
De M3, de stal voor individueel gehuisveste
vleesvarkens, is gereed en in gebruik genomen.
Door deze stal is een bezoekersgang gemaakt.
Daardoor is het aantal plaatsen teruggebracht
van 64 naar 60.

De noodzaak om snel enige basisgegevens te
verkrijgen omtrent diepstrooisel heeft geleid tot
de verbouw van een bestaande stal. Sinds 15
maart liggen hier twee koppels van 15 biggen in
een bed van 70 cm zaagsel volgens het
Ecopor-systeem. Er is 1 m2 ruimte per varken
en er wordt mechanisch geventileerd. De dieren
worden onbeperkt gevoerd door middel van een
brijbak (twee bakken per koppel).
Eenmaal per week wordt het bed doorgewerkt
en wordt het bacteriemengsel (additief SEF-C)
en wat nieuw zaagsel toegevoegd. Dit bescheiden opgestart oriënterend onderzoek moet als
voorloper beschouwd worden van een breder
onderzoek, dat op alle drie de proeflocaties zal
gaan plaatsvinden.

Stand van zaken renovatie

Momenteel worden twee stallen voor vleesvarkens omgebouwd. In de ene stal zullen straks
scharrelzeugen worden gehuisvest. De tweede
stal wordt uitgerust met het Wolbrink-systeem
voor zeugen in groepshuisvesting.
De verbouw is zo ver gevorderd, dat de inrichting er al inzit. Waarschijnlijk worden deze stallen in juli in gebruik genomen. In eerste instantie zullen zeugen uit de reguliere houderij hier
geplaatst worden, omdat de eigenlijke zeugenstal nog verbouwd moet worden.

De verbouw van de scharrelvleesvarkensstal is
gereed. Momenteel liggen hierin opfokzeugen,
om elders ruimte te scheppen voor de verbouwingswerkzaamheden. Ook zijn in de scharrelvleesvarkensstal 100 vleesvarkens gehuisvest
met een chip (= levensnummer) in de nek, als

De bouw van een berging en het maken van
een bezoekerscircuit boven langs de afdelingen
zal nog zoveel tijd kosten, dat het herfst zal zijn
voor de verbouw van het vermeerderingsgedeelte kan beginnen.

Het diepstrooiselbed in Raalte
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