meer dan 20 procent van de opfokzeugen
drager bleek te z,ijn. In het laatste geval zou
worden overgegaan op de tweede taktiek.
Ten behoeve van het onderzoek zijn de
opfokzeugjes gevaccineerd met een
neusspray met een virus, dat antilichamen
opwekt, die te onderscheiden zijn van die van
het veldvirus. Toen de eerste honderd dieren
werden getest bleek 40% geïnfecteerd.
Daarmee vielen we automatisch terug op de
tweede procedure.

Inmiddels is het percentage geïnfecteerde
dieren teruggevallen naar rt 14% van het
totaal. Alle zeugen worden eenmaal per
cyclus onderzocht. Bekeken wordt of het
tijdstip daar is dat er opnieuw geprobeerd zal
worden het Proefstation Aujeszky-vrij te
maken.
Eén bedrijf in Nederland is inmiddels op
dezelfde wijze Aujeszky-vrij gemaakt; als het
Proefstation zover is hoort U dat van ons.

_

TERUGBLIK ‘OP DE OPENING VAN HET PROEFSTATION TE
ROSMALEN
ir. S.D. Duives-Cahuzak,
Hoofd Afdeling
Publicatiezaken
Proefstation voor de
Varkenshouderij
te Rosmalen

3p het moment, dat dit periodiek verschijnt is
de opening van het Proefstation voor de
tiarkenshouderij alweer twee maanden achter
de rug. Tijd dus om met elkaar even stil te
staan bij hoe één en ander is verlopen. Tot het
allerlaatste ogenblik bleef het onzeker of de
Vlinister van Landbouw en Visserij, de heer
3raks, zelf in de gelegenheid zou zijn om het
?oefstation te openen. Het EEGorijzenoverleg vroeg zeer indringend zijn
aandacht. Gelukkig kwam hij toch en zo werd
iet Proefstation voor devarkenshouderij toch
door hem onder toeziend oog van ruim 300
Jenodigden op woensdag 17 juni officieel
geopend.
datum
19juni
?2 juni
23 juni
24 juni
25 juni
-7 juni

Op donderdag 18 juni werd er met
onderzoekers op het gebied van de
varkenshouderij, zowel vanuit de overheid als
vanuit het bedrijfsleven, een contactdag
gehouden. Centraal op deze dag stond het
nieuwe Proefstation en het onderzoek, dat
hier plaats vindt of nog zal gaan vinden.
Op deze dag waren 80 mensen aanwezig.
Op 19 juni begonnen de open dagen. Bijna
6.000 mensen hebben het Proefstation op
deze dagen bezocht. Ze kwamen uit het hele
land:

deel van Nederland
bedrijfsleven
Limburg
West- en Midden Brabant, Zeeland
Oost- en Zuid-Brabant
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Groningen,
Friesland, Drente, Overijssel en Flevoland
overige belangstellenden

aantal bezoekers
310
360
1.070
1.870
770
870
5.850

Er was een route over het bedrijf uitgezet. Bij
de ingang kreeg men een plattegrond van het
bedrijf met een korte toelichting erbij
uitgereikt. In de gangen waren
bedrijfsvoorlichters van de regionale
consulentschappen en onderzoekers
aanwezig om toelichting te geven en om
vragen te beantwoorden. Ook waren er
posters opgehangen. Tenslotte kon men ook
in de informatiestand in de tent met vragen
terecht.
Op zaterdag 27 juni waren vooral de mensen,
die in de buurt van het Proefstation wonen
uitgenodigd. Er waren balonnen voor de
kleintjes. Voor de kinderen van de lagere
scholen uit de buurt was een speurtocht over
het bedrijf uitgezet. De Show- en Drumband
“Hintham” heeft rond het middaguur een leuk
stukje muziek weggegeven.
Al met al kunnen we terugzien op een
geslaagde periode. Een goed begin is het
halve werk.
Foto: S.D. Duives-Cahuzak
Bij de groepshuisvesting kwam het vaak tot
boeiende discussies.

Foto: S.D. Duives-Cahuzak
Bij het betreden van het bedrijf kreeg men een
plattegrond uitgereikt.

Foto: S.D. Duives-Cahuzak
De drukte in de bezoekersgangen.

Foto: S.D. Duives-Cahuzak
Soms was het ook even droog weer.
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