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In hetthemaboek "Groepshuisvesting van guste en drachtige zeugen"
is kennis en ervaring
van het Praktijkonderzoek ten aanzien van groepshuisvesting gebundeld. Op deze manier
worden vijftien jaar onderzoeksresultaten en -ervaringen een waardevollebron van informatie voor een ieder die plannen maakt voor de toekomstigehuisvesting van zeugen.
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De huisvestingvan deNederlandse zeugenstapel is
voor l januari 2002 verdwenenzijn.Bovendienvraineensnel
tempo aan het veranderen. Dit is met
genBritsesupermarkten
om baconafkomstig van
nameeengevolgvandegewijzigdewelzijnswetge-vleesvarkens
met moeders ingroepshuisvesting.
ving(Varkensbesluit, 1998), maar ook vaneen meerDeze
druk vande wetgeving en deexportsituatie
marktgerichte productie. Vanaf l januari 2008 moeten
vertalen zich in een groeiende interesse voor groeps-

Met name huisvesting en bedrijfsvoering rond groeperen en insemineren van dieren zijn van doorslaggevend belang voor het succes van het groepshuisvestingssysteem. Deze aspecten krijgen in het themaboek veel aandacht

huisvesting vanuit depraktijk
In het themaboe1c"Groepshuisvestingvoor guste en
drachtige zeugen" zijn onderzoelwesultaten uit binnen- en buitenland en ervaringen met groepshuisvesting opproef- enpraktijkbedrijven vanaf1985
gebundeld. Het boel< is bedoeld voor iedereen die
betrolken is bij het maken van plannen voor groepshuisvesting van zeugen.

Bedrijfsvoering doorslaggevend
In1996zijn
deresultatengepresenteerd vaneen
vergelijling vanhuisvestingssystemen voor zeugen
op het varkensproefbedrijf in Rosmalen. Geconcludeerd werd toen dat er ten opzichte van de beginjaren negentig een flinke stap voorwaartswas gezet
met betrekking tot depraldischeuitvoerbaarheid
van groepshuisvesting vanzeugen. Met name het
gebruik van stabiele delcgroepen was daarin een belangrijke factor. Ook is het inzichtgegroeiddat
groepshuisvestingeenander
bedrijfisysteem is en
niet alleen maar een ander voersysteem: de hele bedrijfsvoering verandert.
De basis voor een goed functionerend groepshuisvestingssysteem bestaat uit het zorgvuldig omgaan
met de momenten van mengen en het afstemmen
vandehuisvesting op de behoefien vanmensen
dier. Zo Ikunnen jonge opfolkzeugen het best al in de
opfok voorbereid wordenop groepshuisvesting. Ze

zullen dan later tussen de oudere zeugen minder
aanpassingsproblemen hebben. De bedrijfsvoering
is ook gebaatbijeengoedgeplande
dierstroom,
waarbijeen twee- of drieweeksproductiesysteem
van waarde kan zijn.

Systemen
Een aantal systemen heeft zich in de afgelopen jaren
al bewezen, zoals voerligboxen met uitloop, voerstations zonder stro met vaste dekgroepen of voerstations met stro in grotere wisselgroepen.Daarnaast worden ook een aantal nieuwe systemen en
onmikkelingen beschreven en is er aandacht voor
renovatie. Vooral de uitvoeringvan de dekstal is van
belang.Vanuitde
prakijl< Ikomensignalen dat er
bedrijven zijn met problemen (agressie en terugkomers) in de dekstal. Het themaboek gaat nadrukkelijk in op de deldase, omdat dit de meest cruciale
fase van groepshuisvestingvan zeugen is. De eerste
twee tot vier weken zijn de sleutel tot succesvolle
houderij van zeugen in groepen!
Het themaboek "Groepshuisvesting voor guste en
drachtige zeugen" Ikost f 52,50.
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De factuur ontvangt u bij toezending van het themaboek m

