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Veehouder bent u 24 uur per dag.
Voor wie op ieder moment van de
dag toegang wil hebben tot de
meest uitgebreide kennisdatabank
op veehouderijgebied is er
PraktijkNet. Hier vindt u via
trefwoorden direct antwoord op al
uw vragen in de vorm van alle
beschikbare artikelen en
publicaties. Een persoonlijke code
geeft u toegang. Daarnaast kunt u
drie keer per jaar gratis een
specifieke vraag stellen aan een
deskundige.
PraktijkNet is daarmee de bron
van alle praktijkkennis. Kijk eens
vrijblijvend op www.praktijknet.nl.
Een aanvullend abonnement op
PraktijkNet Varkens kost € 75,per jaar.
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Onderzoeksverslag van
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Als u naast het blad
PraktijkKompas meer diepgaande
informatie wilt over de resultaten
van de nieuwste onderzoeken,
dan kunt u zich abonneren op
het PraktijkRapport.
Voor uw sector verschijnt er
minstens 6 keer per jaar een
PraktijkRapport met extra
achtergronden over het
onderzoek, informatie over de
gehanteerde proefopstellingen,
de exacte onderzoekscijfers en
ook de toepasbaarheid voor de
dagelijkse praktijk.
Een aanvullend abonnement op
de PraktijkRapporten Varkens
kost € 100,per jaar.
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Wat is biologische varkenshouderij?
In 2000 zijn er binnen de EU gezamenlijke
regels over afgesproken, zodat het predikaat
“biologisch” (in NL “EKO”) voor iedereen
duidelijk is. Dit zijn minimum eisen. Sommige
landen stellen aanvullende eisen.

Terugkeer kraamopfokhok in biologische
varkenshouderij ?
Biologische biggen hebben het moeilijk in de
eerste weken na spenen. Naast maatregelen op
het gebied van voeding kunnen ook huisvesting
en management verbetering bieden. Het
mengen van de biggen vóór het spenen en het
laten liggen van de biggen na het spenen wordt
onderzocht.

Grasopname van drachtige zeugen in de
wei
Een drachtige zeug neemt per dag gemiddeld
circa 0,5 kg droge stof op uit gras ofwel 2 kg
vers gras. Zo is voor biologische zeugen te
berekenen hoeveel mengvoer vervangen kan
worden door vers gras en welke eisen aan het
mengvoer gesteld moeten worden voor het verkrijgen van een volwaardig rantsoen.

Onbeperkt voeren van drachtige zeugen:
de economische resultaten
Of het economisch interessant is om drachtige
zeugen onbeperkt te voeren wordt grotendeels
bepaald door het verschil in voerprijs tussen
het gangbare zeugenvoer en het voer dat
onbeperkt verstrekt wordt.

14

Een logisch hok voor biologische
vleesvarkens
De verwachting is dat activiteit op plaatsen
waar de varkens niet mogen mesten de mogelijke mestplek tot een minimum beperkt.
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Ruwvoeropname drachtige zeugen
Praktijkcentrum Raalte start met het meten van
de opname van verschillende soorten ruwvoeders bij drachtige zeugen. Hiermee moet
duidelijk worden hoeveel mengvoer vervangen
kan worden door ruwvoeders en hoe een
optimaal (ruwvoer-)rantsoen voor drachtige
zeugen eruit ziet.
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Aan de slag met duurzame energie
De stal wordt verwarmd met behulp van zonnewarmte van het energiedak en een warmtepomp. Het energiesysteem biedt ook de
mogelijkheid om het strobed van drachtige
zeugen te koelen. Een overschot aan warmte
wordt opgeslagen in de bodem, voor tijden met
een grotere warmtevraag en weinig zon.

Nieuw biologisch kraamhok moet zich
bewijzen
De nieuwe biologische kraamhokken in Raalte
zijn in gebruik genomen; de eerste biggen zijn
zelfs al gespeend. Hoe zien de hokken en hoe
ziet de bedrijfsvoering er uit.
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Met uitloop meer kans op parasitaire
infecties
Parasitaire infecties vormen een belangrijk
probleem in de biologische- en scharrelhouderij.
In een veldinventarisatie werden meer Ascaris
suum (spoelwormen), coccidiën en Toxoplasma
gondii gevonden op bedrijven met uitloop dan
op bedrijven zonder uitloop.
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Gebruik maken van voordelen weidegang
Biologische varkenshouders geven drachtige en
guste zeugen weidegang. Dit is goed voor de
dieren en voor het imago van de sector.
Daarnaast kan de grasopname een deel van
het krachtvoer vervangen. Hoe is dit laatste
voordeel het best te realiseren?
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Europabreed aandacht voor loslopende
zeugen in kraamhok
De Europese Unie wil vanuit de lidstaten binnen
vijf jaar advies hebben over het verbeteren van
het welzijn van kraamzeugen. Ook het
Praktijkonderzoek zal hieraan bijdragen.

Praktijkcentra
Waiboerhoeve
Proefbedrijf rundvee
Proefbedrijf paarden
Wisentweg 55, 8219 PL Lelystad
Tel. + 31 (0)320 – 293 411
Fax + 31 (0)320 – 240 363
Proefbedrijf varkens
Runderweg 2, 8219 PK Lelystad
Tel. +31 (0)320 – 293 280
Fax +31 (0)320 – 293 285

Het Spelderholt
Praktijkcentrum voor pluimveehouderij
Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen
Tel. +31 (0)55 – 506 65 00
Fax +31 (0)55 – 506 48 58

Zegveld
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij
in het veenweidegebied
Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld,
Tel. +31 (0)172 – 409 543
Fax +31 (0)172 – 409 733

Cranendonck
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij in zandgebieden
Cranendonck 11, 6027 RK Soerendonk,
Tel. +31 (0)495 – 591 251
Fax +31 (0)495 – 591 275
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8203 AD Lelystad
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Praktijkcentrum voor het Noordelijk
melkveehouderijgebied
Boksumerdyk 11, 9084 AA Goutum,
Tel. +31 (0)58 – 216 75 92
Fax +31 (0)58 – 216 76 81
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Praktijkcentrum voor
Biologische Melkveehouderij
Lemelerveldseweg 32,
8184 PV Heino
Tel. +31 (0)572 – 391 264
Fax +31 (0)572 – 393 882

Raalte
Praktijkcentrum voor
duurzame en
biologische varkenshouderij
Drosteweg 8, 8101 NB Raalte,
Tel. +31 (0)572 – 352 174
Fax +31 (0)572 – 351 960

De Marke
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij en milieu
Roessinkweg 2, 7255 PC
Hengelo (gld.)
Tel. +31 (0)575 – 467 323
Fax +31 (0)575 – 467 325

Sterksel
Praktijkcentrum voor innovatie
in de varkenshouderij
Vlaamseweg 17, 6029 PK Sterksel,
Tel. +31 (0)40 – 226 23 76
Fax +31 (0)40 – 226 53 85
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De Praktijkcentra van Praktijkonderzoek richten zich op de veehouderij
van de toekomst. Samen met de praktijk en gevoed met nieuwe
kennis en technologieën vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven
pakken we kansrijke, maar vaak risicovolle ontwikkelingen voor
veehouderijbedrijven op. We onderzoeken ze op hun praktische toepasbaarheid en economische haalbaarheid en maken ze praktijkrijp.
Voorwaarde om gericht te kunnen innoveren is een visie over hoe de
veehouderij zich zal gaan ontwikkelen, welke kansen er liggen en met
welke bedreigingen we rekening moeten houden. De lijst bedreigingen
wordt de laatste jaren alleen maar groter. De maatschappij stelt zich
erg kritisch op ten opzichte van de varkenshouderij. De overheidsbemoeienis is groot. Prijzen staan onder grote druk en van een
redelijke ondernemersvergoeding is de laatste jaren geen sprake. Om
toekomst te blijven houden is een intensiever samenwerking in de
keten (co-makership) een eerste vereiste. Daarnaast liggen er kansen
voor differentiatie, zoals biologische productie; het produceren van
onderscheidende producten voor specifieke consumentgroepen.
De biologische varkenshouderij is een jonge loot aan de boom van de
Nederlandse varkenshouderij. Ze is bezig zich te ontwikkelen en een
marktaandeel te verwerven in Nederland en West-Europa. Er liggen
nog veel vragen op bedrijfsniveau: optimale voeding, inrichting van de
huisvesting en uitloop, terugdringen van de uitval in het kraamhok,
beheersing van diergezondheid- en voedselveiligheidsproblemen en
arbeidsverlichting. Praktijkcentrum Raalte is en gaat daarmee samen
met biologische varkenshouders en ketenpartijen aan de slag.

Drukker
Drukkerij Cabri Lelystad

Sjoerd Bokma
Hoofd Praktijkcentra

Agenda

Actualiteiten

• Kijk eens wat vaker op onze
website: www.asg.wur.nl/po
• Kom op excursie op één van
onze Praktijkcentra
• Praktijkonderzoek heeft
22 inleidingen op het gebied
van de varkenshouderij. Ook
zijn er diverse cursussen.
Zie ook onze website
(onder ‘activiteiten’) of bel
Judith Huiting-Minderman op
0320 293 480.

• Tijdens de VIV organiseert
Praktijkonderzoek speciale
excursies voor buitenlandse
relaties op verschillende
Praktijkcentra.
Meer informatie onze website
(onder ‘activiteiten’) of bij
Judith Huiting-Minderman,
tel. 0320 - 293 480

De bouw van de varkensstal

1. Het begin is er

3. Het rioler
2. Aanleg van de put voor de mestscheider

Van piketpaaltje.......................
8. Plaatsen van

6. Het begint al een beetje op een stal te lijken

7. Stalinrichting

5. De vloer wordt gelegd

4. Ook vloerverwarming!

9. De vleesvarkensstal

ingssysteem

meetapparatuur

10. Wij komen eraan!!!!

...........................tot kraamhok

Wat is biologische varkenshouderij ?
Herman Vermeer

Tabel 1. Oppervlakte eisen van wet en markt voor biologische
varkensstallen per diercategorie (m2 per dier)

In de biologische veehouderij staan mineralenkringloop, dierenwelzijn en zoveel mogelijk gebruik
van natuurlijke grondstoffen centraal. In 2000 zijn er
binnen de EU gezamenlijke regels over afgesproken,
zodat het predikaat “biologisch” (in NL “EKO”) voor
iedereen duidelijk is. Dit zijn minimum eisen.
Sommige landen stellen aanvullende eisen.
Dit artikel licht de situatie van de Nederlandse
biologische varkens toe.

Binnenruimte
Guste en drachtige zeugen
2,5
Kraamzeugen (met biggen)
7,5
Gespeende biggen tot 30 kg
0,6
Vleesvarkens tot 110 kg
1,3
Volwassen beer
6,0

Voeding

Biologische varkens moeten een rantsoen krijgen waarvan
minstens 80% biologisch is. Het streven is om in de
komende jaren op 100% uit te komen. Het voer mag geen
diermeel, synthetische aminozuren, genetisch gemodificeerde grondstoffen en AMGB’s bevatten. In de praktijk
blijkt het moeilijk te zijn om voldoende eiwit van goede
kwaliteit te voeren. Ruwvoer is een standaard onderdeel van
het rantsoen.
De biggen moeten minimaal 40 moedermelk krijgen, wat er
in de praktijk op neerkomt dat het spenen na een zoogperiode van zes weken gebeurt.

De sector

Op dit moment telt Nederland zo’n 80 biologische
varkensbedrijven. Samen produceren ze ongeveer
60.000 vleesvarkens per jaar. Een unieke afspraak in de
keten is dat de varkenshouders de kostprijs betaald krijgen.
Die lag voor 2003 op € 2,68. Deze prijs is in de loop van
2003 bijgesteld naar € 2,40 per kg. De helft van dit vlees
wordt in supermarkten verkocht. De consument besteedde
in 2002 1,7% van de uitgaven voor vlees aan biologische
producten. De sector groeit, maar niet zo snel als
verwacht.

Gezondheid

In de biologische veehouderij streeft men naar een minimaal
gebruik van traditionele medicijnen. Een vleesvarken mag
maar een keer in het leven gemedicineerd worden en bij de
tweede behandeling (kuur) is het varken niet biologisch
meer. De wachttijd na behandeling is tweemaal zo lang als
de wettelijke wachttijd. Ontwormen en vaccineren is wel
toegestaan. Het gebruik van hormonen bij zeugen (bijvoorbeeld PG600) is verboden.
Het couperen van staarten en knippen van tandjes is niet
toegestaan. Castratie is wel toegestaan zolang berenvlees
afzetproblemen oplevert.

Huisvesting

Meest kenmerkend voor de huisvesting van biologische
varkens zijn ruimte en stro. Het minimaal vereiste hokoppervlak (tabel 1) is in totaal vaak tweemaal zo groot als
in de gangbare varkenshouderij. De vloer moet voor minstens de helft dicht zijn en in de binnenruimte bedekt met
stro. De buitenruimte, meestal een verharde uitloop, mag
voor maximaal driekwart overkapt zijn.
Bedrijven die voor 2000 al biologische of scharrelvarkens
hadden hoeven pas vanaf december 2010 aan deze eisen
te voldoen. Bij de zeugen is bovendien door slachterijen en
supermarkten/slagers de extra eis voor weidegang
opgenomen.

PraktijkKompas Varkens

Buitenruimte
1,9 + weidegang
2,5
0,4
1,0
8,0
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Terugkeer
kraamopfokhok
in de biologische varkenshouderij ?
toe wat biggen een zoogbeurt bij de eigen moeder missen. De
honger stimuleert vervolgens de opname van vast voer uit de
voerbak. Hoe meer voer de biggen voor het spenen opnemen,
hoe gemakkelijker de overgang na het spenen is. Het gevaar
van drinken bij andere zeugen (“cross-suckling”) is miniem,
omdat ze dan al vier weken oud zijn.

Herman Vermeer
Biologische biggen hebben het moeilijk in de eerste
weken na spenen. Naast maatregelen op het gebied
van voeding kunnen ook huisvesting en management
verbetering bieden. Het mengen van de biggen vóór
het spenen en het laten liggen van de biggen na het
spenen zijn opties die we onderzoeken. Het onderzoek zal begin 2004 uitwijzen of het vroegtijdig
mengen en het gebruik van het kraamopfokhok in de
biologische veehouderij zowel het welzijn als de
technische resultaten verbetert.

Verhokken na spenen
Een andere ingrijpende verandering voor de biggen is het
verhokken na het spenen. De biggen krijgen dan zowel te
maken met een ander hok, klimaat als voersysteem. Uit het
verleden weten we dat de technische resultaten beter waren
als de biggen in een kraamopfokhok bleven liggen. Vanwege
de kosten en ruimtebeslag is dat systeem verdwenen. In de
biologische houderij is het vereiste oppervlak per big in
kraamhok en opfokhok gelijk (1 m2) als binnen- en buitenruimte
samengenomen worden. Naast de verwachting dat de
technische resultaten beter zijn is er minder arbeid nodig voor
verplaatsen van de biggen en schoonmaken van de hokken.

De voeding van gespeende biologische biggen bevat geen
eiwitten van dierlijke oorsprong, geen synthetische aminozuren
en geen AMGB’s. Dit maakt de big kwetsbaar in de eerste
weken na het spenen. Daarom zijn optimale omstandigheden
na het spenen nog belangrijker dan in de gangbare houderij.
Er moeten zo weinig mogelijk veranderingen en stress zijn na
het spenen.

Drieweeks productiesysteem
Op veel biologische bedrijven met 70 tot 100 zeugen is een
drieweeks productiesysteem
in gebruik. Waar bij een
kraamhok drie perioden van
drie weken aan ruimte nodig
is en in een opfokhok twee
perioden van drie weken
(totaal 15 weken), is er bij
een kraamopfokhok een totale periode van twaalf weken
nodig. Eén week voor het
werpen de zeug naar het
kraamhok, tien weken om de
biggen tot 25 kg te laten
groeien en één week om
schoon te maken. Dit betekent dat de hokbezetting
beter is bij een drieweeks
systeem met kraamopfokhokken.

Mengen met biggen
Eén van de veranderingen is
het mengen met biggen uit
andere tomen. Om dit zo
geleidelijk mogelijk te laten
verlopen zouden de biggen
al aan het eind van de zoogperiode met de buren moeten kennismaken. In het
onderzoek mogen ze na vier
weken door elkaar lopen, terwijl de zeug in het eigen hok
blijft. Ze zijn dan bij het spenen op zes weken al gewend
aan de “nieuwe” biggen en
het mengen is dan veel minder stressvol. Een bijkomend
effect kan zijn dat er af en

PraktijkKompas Varkens
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Een stap vooruit!

Partners in
onderzoek

Met de opkomst van de biologische varkenshouderij in Nederland ga je je afvragen welke
rol je daarin als automatiseerder kunt spelen. De sceptici zien meestal geen rol voor je
weggelegd. Het moet immers allemaal zo natuurlijk mogelijk zijn. En biologische boeren
zouden het niet zo hebben op moderne technologie. Gaan we een stap terug?

Voor goede productieresultaten is een goed stalklimaat van groot belang. Een belangrijke
taak van een ventilatiesysteem in de stal is het afvoeren van overtollige warmte en ongewenste gassen als CO2. Hoe nauwkeuriger het ventilatiesysteem werkt, des te beter
kunnen de gewenste omstandigheden worden gecreëerd, des te beter presteren de dieren.
De ontwikkelingen van de afgelopen twee decennia hebben dit wel aangetoond.
In de biologische varkenshouderij moeten we het belang van een controleerbare klimaatregeling niet onderschatten. Ook hier is het van belang om de omstandigheden rond de
dieren te meten en eventueel bij te sturen. Dit betekent dat volledige natuurlijke ventilatie
best een goede ventilatie kan bieden, mits er gecontroleerd wordt. Echter niet alle stalsystemen laten een volledige natuurlijke klimaatregeling toe. Zeker wanneer het volume van
de dierruimte klein is, kunnen er in de zomerdag problemen met het binnenklimaat
optreden. In dat geval is ondersteunende ventilatie vereist.

“belang van een controleerbare
klimaatregeling niet onderschatten”

Enkele jaren geleden heeft het Praktijkcentrum Raalte samen met Fancom een vooronderzoek gedaan naar het toepassen van mechanische ventilatie in een stal met uitloopmogelijkheden. Hiermee gewapend is nu uiteindelijk gekozen voor een hybride ventilatiesysteem
(Fancom’s NatuFlow ventilatiesysteem). Deze gaat uit van natuurlijke luchtverversing. Alleen
wanneer deze natuurlijke verversing niet voldoende is, is er mechanische ondersteuning.
Dit sluit prima aan bij de richtlijnen voor de biologische varkenshouderij (waarin volledig
mechanische ventilatie niet toegestaan is). Bovendien geeft deze combinatie de boer veel
meer zekerheid. Er is immers mechanische ventilatie aanwezig, die indien nodig wordt
aangesproken. Eigenlijk heeft Fancom dit systeem ontwikkeld met Praktijkcentrum Sterksel
voor de gangbare varkenshouderij. Dat het nu wordt toegepast op het Praktijkcentrum
Raalte in de biologische varkenshouderij, maakt
het wel bijzonder.
Zonder twijfel gaat dit systeem technisch prima
functioneren. Vraag zal zijn hoe vaak gebruik
gemaakt kan worden van volledig natuurlijke
ventilatie en hoe vaak ondersteunende mechanische ventilatie nodig is. Naar verwachting zal
het energieverbruik aanzienlijk lager zijn dan in
de gangbare varkenshouderij. De dieren zijn
immers veel buiten, waardoor andere ventilatienormen gelden. Dit zal leiden tot een nog
grotere energiebesparing. Verder onderzoek
met het Praktijkcentrum Raalte zal aangeven
waar we uiteindelijk op uit zullen komen.

ir. Chris van Erp,
Product Marketing Manager Klimaatsystemen
Varkenshouderij
Fancom BV, Panningen

PraktijkKompas Varkens
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Gratis hotline met deskundigen
Met de Biofoon brengt het onderzoek haar kennis dichter en sneller bij de praktijk. Biologische veehouders hebben vragen die zij niet
met oplossingen uit de gangbare veehouderij kunnen beantwoorden. Toch is voor veel van die vragen al een oplossing gevonden in
het onderzoek of in de praktijk. De biologisch deskundigen van Praktijkonderzoek kennen het onderzoek op hun duimpje en weten
wat er in de praktijk speelt. Intensieve monitoring van praktijkbedrijven in de afgelopen jaren heeft bijgedragen in vakkennis en
praktijkervaring op biologisch gebied. Het is dan ook jammer als u niet put uit die kennis en als u telkens weer het wiel zelf uit moet
vinden. Kijk dus voor uw vraag op www.biofoon.nl of bel de gratis Biofoon: 0800 - 246 00 00.

Grasopname van
drachtige zeugen
in de wei

beschikking hebben over weidegang aanzienlijk gekort op de
mengvoergift. De korting varieert van 10 tot 60%. Tot nu toe is
echter niet bekend hoeveel vers gras drachtige zeugen opnemen. Hierdoor is het niet mogelijk om een uitgebalanceerd
rantsoen met voldoende voedingswaarde aan drachtige zeugen
te verstrekken. Het verstrekken van een rantsoen met nutritionele tekorten leidt tot een verminderde conditie van dieren,
met vruchtbaarheids- en gezondheidsproblemen als mogelijk
gevolg. Op Praktijkcentrum Raalte is met behulp van de
“alkaan-techniek” de grasopname van drachtige zeugen
gemeten.

Marinus van Krimpen en Gerard Plagge
Uit onderzoek op Praktijkcentrum Raalte is gebleken
dat een drachtige zeug per dag gemiddeld circa
0,5 kg droge stof uit gras ofwel 2 kg vers gras
opneemt. Op basis van deze resultaten is voor
biologische zeugen te berekenen hoeveel mengvoer
vervangen kan worden door vers gras en welke eisen
aan het mengvoer gesteld moeten worden voor het
verkrijgen van een volwaardig rantsoen.

Resultaten
In tabel 1 is de gemiddelde drogestofopname (kg) per grondstof per meetweek aangegeven.

Weidegang biologische zeugen
Op biologische bedrijven worden drachtige zeugen die de
Alkaan-techniek

Het direct meten van de grasopname van grazende dieren is moeilijk. Voor het indirect bepalen van de grasopname bestaat echter
wel een relatief eenvoudige methode, de zogenaamde ‘alkaan-techniek’. De alkaan-techniek is bij varkens nog maar zelden toegepast.
Het principe van deze methode is als volgt. De waslaag op het oppervlak van bladeren en stengels van planten bevat alkanen; stoffen die grote overeenkomst vertonen met kaarsvet. In het laboratorium is het mogelijk om verschillende typen alkanen te onderscheiden op basis van het aantal C-atomen (C25, C29, C31 enz.). In plantenmateriaal komen vrijwel uitsluitend alkanen met een oneven aantal C-atomen in de keten voor. Het gehalte van de verschillende alkanen verschilt per gewas, zodat elk gewas zijn eigen specifieke
alkaanprofiel heeft. Deze alkanen zijn zo goed als onverteerbaar en worden uitgescheiden in de mest. Aan de hand van het alkanenprofiel van de grondstoffen en van de mest kan berekend worden in welke verhouding de afzonderlijke grondstoffen zijn opgenomen
door het dier. Bovendien kan met deze techniek de verteerbaarheid van het rantsoen berekend worden. De nauwkeurigheid waarmee
de verteerbaarheid en opname berekend wordt, neemt toe als de alkaanprofielen van de verschillende grondstoffen in een rantsoen
zich voldoende van elkaar onderscheiden. Omdat in mengvoer weinig bladmateriaal verwerkt wordt, bevat het weinig natuurlijke alkanen. Om er in deze proef voor te zorgen dat het mengvoer toch een uniek alkanenprofiel kreeg is dagelijks een bekende dosis van
het C32 alkaan aan het voer toegevoegd.
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Tabel 1 Gemiddelde drogestofopname (kg/zeug/dag) van het mengvoer en de afzonderlijke grondstoffen per meetweek

Periode 1, week
Periode 1, week
Periode 2, week
Periode 2, week
Gemiddeld

2
3
2
3

Totale opname
2,75
2,77
3,18
3,26
2,99

Mengvoeropname
2,26
2,26
2,25
2,23
2,24

Grasopname
0,40
0,35
0,68
0,75
0,54

Kuilgrasopname
0,06
0,07
0,06
0,07
0,07

Stro-opname
0,03
0,09
0,19
0,22
0,13

Opzet onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd met vier groepen van vijf zeugen. De proef liep in de maanden augustus en september 2002 en omvatte
twee meetperioden van drie weken. De eerste week van elke meetperiode was bedoeld om de zeugen te laten wennen aan het
opnemen van gras in de wei, waarna in de tweede en derde week de grasopname daadwerkelijk gemeten werd. De zeugen kregen
één keer per dag mengvoer (2,5 kg) verstrekt, waaraan 50 mg C32-alkanen was toegevoegd.
De huisvesting van de zeugen was eenvoudig uitgevoerd. Onder de overkapping van de verharde uitloop waren lignesten gebouwd, die
ingestrooid waren met stro. Ook stonden hier ligboxen waarin de zeugen vastgezet werden tijdens het opnemen van het mengvoer.
De verharde uitloop grensde direct aan een weide van 20 meter lang en 4 meter breed. De weiden waren omheind met schrikdraad.
De helft van de dieren kreeg onbeperkt toegang tot de wei, terwijl de andere helft slechts twee uur per dag toegang tot de wei had
(van 7:30 tot 9:30 uur). De zeugen hadden naast mengvoer en gras de beschikking over kuilgras en stro. Na afloop van de eerste
meetperiode kregen de zeugen de beschikking over een andere wei met dezelfde afmetingen.
De gemiddelde grasopname bedroeg 0,54 kg ds per dag
bedroeg. Dit kwam overeen met 18% van de totale drogestofopname. Deze grasopname varieerde echter zeer sterk per
zeug, namelijk van 0,11 kg ds per dag tot 1,32 kg ds per dag.
De grasopname werd ook beïnvloed door de meetperiode; in
periode 2 werd ongeveer twee keer zoveel gras opgenomen
als in periode 1. Tijdens de tweede meetperiode was het wat
koeler, waardoor de zeugen vaker in de wei kwamen dan tijdens de eerste meetperiode. De zeugen namen naast het
mengvoer en gras nog maar weinig kuilgras en stro op.
De gemiddelde kuilgrasopname bedroeg slechts 70 gram
droge stof per zeug per dag, terwijl van het stro gemiddeld
130 gram droge stof per dag werd opgenomen. Er was geen
verschil in grasopname tussen de zeugen die beperkt of
onbeperkt toegang tot de wei hadden.

Praktische relevantie
Met behulp van de alkaan-techniek kregen we inzicht in de
opname van de afzonderlijke bestanddelen van het rantsoen;
het gras, de graskuil, het stro en het mengvoer. Op basis van
deze informatie kon bovendien de verteerbaarheid van de rantsoenen berekend worden.
Wat momenteel nog niet bekend is, is de verteerbaarheid en
voedingswaarde van de verschillende ruwvoeders; het verse
gras en de graskuil. Op dit moment vindt verteringsonderzoek
met verschillende ruwvoeders bij drachtige zeugen plaats,
waarmee de voedingswaarde van deze ruwvoeders bepaald
kan worden. Wanneer de voedingswaarde van de afzonderlijke
grondstoffen én de gemiddeld opgenomen hoeveelheid bekend
is, kan via een rantsoenberekening de samenstelling van het
aanvullende mengvoer berekend worden dat nodig is voor het
verkrijgen van een volwaardig rantsoen. Hoewel deze rantsoenberekening een verfijning betekent voor de ‘gemiddelde’ zeug,
blijft de grote variatie in grasopname tussen individuele zeugen
toch een belangrijk aandachtspunt.
Ondanks dat de voederwaarde van gras voor zeugen op dit
moment niet exact bekend is, zal deze op drogestofbasis vermoedelijk niet al te veel afwijken van die van grasmeel.
Grasmeel bevat 0,58 EW. Dit is ongeveer 50% van de voederwaarde van zeugenvoer dracht. In dit onderzoek namen de
zeugen gemiddeld 0,54 kg droge stof gras op, waarmee
volgens de bovengenoemde aannames circa 0,25 kg droge
stof mengvoer per dag gecompenseerd kan worden.

Aandachtspunten
Uit dit onderzoek blijkt dat de zeugen gemiddeld 0,54 kg vers
gras opnamen. Hierbij moet echter wel bedacht worden dat de
zeugen een normale hoeveelheid mengvoer verstrekt kregen.
De grasopname was wellicht hoger geweest als de zeugen
minder mengvoer hadden gekregen, hoewel er in Schots
onderzoek geen effect werd gevonden van de mengvoergift op
de grasopname. In het Schotse onderzoek lag de gemiddelde
grasopname overigens beduidend hoger, mogelijk omdat die
zeugen een veel grotere weide ter beschikking hadden,
waardoor het grasaanbod een minder beperkende factor was.
In het Schotse onderzoek bleek daarnaast ook verschil in
opname tussen voorjaarsgras en zomergras.
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Onbeperkt voeren van drachtige zeugen:
de economische resultaten
Voeropname
De beperkt gevoerde zeugen namen gemiddeld over de dracht
2,9 kg voer per dag op. De onbeperkt gevoerde zeugen namen
gemiddeld over de dracht 4,2 kg voer per dag op. In de kraamstal was de voeropname van de zeugen die tijdens de dracht
beperkt of onbeperkt waren gevoerd gelijk. In figuur 1 is het
verloop van de voeropname tijdens de dracht weergegeven.
Uit figuur 1 blijkt dat de voeropname van de onbeperkt gevoerde zeugen steeg van 3,49 kg/d in week 2 van de dracht naar
4,76 kg/d in week 6 van de dracht om vervolgens geleidelijk
te dalen naar 3,75 kg/d in week 15 van de dracht.

Carola van der Peet-Schwering
en Gerard Plagge
Onbeperkt gevoerde drachtige zeugen nemen
gemiddeld over de dracht 1,3 kg voer per dag meer
op dan beperkt gevoerde zeugen. In de kraamstal
nemen de zeugen evenveel voer op. Of het economisch interessant is om drachtige zeugen onbeperkt
te voeren wordt grotendeels bepaald door het verschil in voerprijs tussen het gangbare zeugenvoer en
het voer dat onbeperkt verstrekt wordt.

Economische resultaten
In de economische berekening zijn de verschillen in kosten van
het voersysteem, de voerkosten, de opbrengst van de zeugen,
de mestafzetkosten, de kosten drinkwaterverbruik en de
arbeidskosten berekend tussen de beperkt en onbeperkt
gevoerde drachtige zeugen. Onbeperkt gevoerde drachtige
zeugen nemen meer voer op, drinken iets meer water en produceren meer mest dan beperkt gevoerde zeugen. Hier staat
tegenover dat onbeperkt gevoerde zeugen meer opbrengen als
slachtzeug, dat er minder dagelijkse arbeid nodig is en dat er
volstaan kan worden met een goedkoper voersysteem. Het
prijsverschil tussen beide voersoorten heeft een grote invloed
op het uiteindelijke financiële resultaat. Als de prijs van het
voer dat onbeperkt verstrekt is meer dan € 1,25 per 100 kg
goedkoper is dan het gangbare zeugenvoer is het economisch
interessant om drachtige zeugen onbeperkt te voeren. Bij een
kleiner prijsverschil is het economisch niet interessant om
drachtige zeugen onbeperkt te voeren. Dit geldt bij een verschil in voeropname van 1,3 kg per dag zoals gevonden in
deze proef. Het verschil in voerprijs speelt dus een belangrijke
rol bij de vaststelling van het financiële resultaat en bij de
beslissing om drachtige zeugen al dan niet beperkt te gaan
voeren.

In Nederland is het verplicht om zeugen zonder biggen dagelijks enig ruwvoer te geven. Het doel van dit besluit is het
welzijn van de zeugen te verbeteren. Een van de mogelijkheden
om aan dit voorschrift te voldoen is het onbeperkt voeren van
drachtige zeugen. Op het Praktijkcentrum Raalte is onderzocht
wat het effect is op de gewichts- en spekdikteontwikkeling, op
reproductie, op de voeropname tijdens dracht en lactatie en op
de economische resultaten als drachtige zeugen in groepshuisvesting gedurende drie opeenvolgende pariteiten onbeperkt
gevoerd worden. In PraktijkKompas 3 (2003) zijn de effecten
op gewicht en spekdikte en op reproductie beschreven. In dit
artikel worden de effecten op voeropname en de economische
resultaten beschreven.
Proefopzet
In het onderzoek zijn 119 zeugen ingezet die vervolgens drie
worpen gevolgd zijn. Er zijn twee proefbehandelingen met
elkaar vergeleken:
1) Beperkt voeren van drachtige zeugen met een gangbaar
zeugenvoer. De zeugen werden gevoerd via een voer-

Voor- en nadelen van onbeperkt voeren
Het onbeperkt voeren van drachtige zeugen biedt een aantal
voordelen ten opzichte van beperkt voeren maar ook enkele
nadelen.
Voordelen zijn:
• een goedkoper en eenvoudiger voersysteem
• een hogere opbrengst van de slachtzeugen
• minder arbeid
• ook voor kleinere bedrijven is het mogelijk om met
stabiele groepen te werken
• positief voor het welzijn van de zeugen.
Nadelen zijn:
• hogere voerkosten
• hogere mestafzetkosten
• meer kans op hokbevuiling.

station. Het voerschema tijdens de dracht was als volgt:
dag 0-35: 2,6 kg/d; dag 35-85: 2,8 kg/d; dag 85 tot verplaatsing naar kraamstal: 3,4 kg/d.
2) Onbeperkt voeren van drachtige zeugen met een aangepast zeugenvoer. Dit voer bevatte circa 45% gedroogde
bietenpulp. De zeugen werden gevoerd via een IVOG-voerstation (dit is een droogvoerbak op een weegschaal) zodat
de voeropname van elke zeug in de groep geregistreerd
kon worden.
Tijdens de lactatie kregen alle zeugen hetzelfde lactatievoer
verstrekt. In de eerste week na werpen werd het voerschema
geleidelijk verhoogd van 1,5 à 2,5 kg/d naar 5,0 à 6,0 kg /d.
Vervolgens konden de zeugen onbeperkt voer opnemen.
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Figuur 1 Gemiddelde dagelijkse voeropname per week van de dracht van zeugen die gedurende drie opeenvolgende worpen beperkt of onbeperkt zijn
gevoerd tijdens de dracht

Conclusies
In het vorige artikel is geconcludeerd
dat het vanuit reproductie-oogpunt
mogelijk is om drachtige zeugen
economisch oogpunt aantrekkelijk is
wordt grotendeels bepaald door het
prijsverschil tussen gangbaar voer en
het voer dat onbeperkt verstrekt wordt.
Op basis van een afweging van de vooren nadelen kan het onbeperkt voeren
van drachtige zeugen voor een aantal
varkenshouders een interessante
mogelijkheid zijn om te voldoen aan het
ruwvoerbesluit en aan het
Varkensbesluit m.b.t. groepshuisvesting
voor drachtige zeugen.
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Open dag Praktijkcentrum Raalte
10 oktober 2003 (13.00 tot 16.00 uur)

Activiteiten
• presentaties duurzame energie
• bezichtigen diverse hokontwerpen
• biologische voeding inclusief
verstrekken van diverse ruwvoeders
• sleuvenvloer
• gezondheidszorg
• mestgedrag, hokontwerp en
mestafvoersystemen
• emissie uit biologische stallen

Raalte Routebeschrijving
Vanuit richting Zwolle, Ommen of Almelo:
• afslag richting Deventer, bij de rotonde recht door en vervolgens bij de eerst
volgende stoplichten rechtsaf, daarna het eerste bedrijf aan de rechterzijde.
Vanuit richting Deventer:
• Deventer richting Raalte, bij de rotonde recht door richting Raalte, Bij Raalte
na Texaco-pompstation aan de rechter zijde, de eerst volgende stoplichten
linksaf, daarna het eerste bedrijf aan de rechterzijde.
Vanuit richting Holten, Heeten:
• richting Raalte aanhouden, bij de rotonde ook richting Raalte, (2e afslag).
Bij Raalte na Texaco-pompstation aan de rechter zijde, de eerst volgende
stoplichten linksaf, daarna het eerste bedrijf aan de rechterzijde.

PraktijkKompas Varkens
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Een logisch hok voor biologische vleesvarkens
Herman Vermeer en Henk van der Mheen
Hokken van
biologische
drinkbak
1,75 cm

we graag schoon
houden met behulp
van hokvorm en

Onderkomen

–inrichting. Een
schoon hok zorgt

Centrale
gang

dichte vloer
helling 2%

betonrooster
(verhoogd)

verwachte
mestplek

betonrooster
(vlak)

260

immers voor minder

Activiteit,
bv ruwvoer
of wroetbak

435 cm

vleesvarkens willen

arbeid, emissie en

Binnenruimte

gezondheidsrisico’s!

Buitenuitloop

voerbak

De verwachting is dat

drinkbak

activiteit op plaatsen
waar de varkens niet
mogen mesten de
mogelijke mestplek
tot een minimum
beperkt.

250

305

160

160

160 cm

Figuur 1. Plattegrond van een hok voor 15 biologische vleesvarkens met 1,3 m2 binnenruimte en 1,0 m2 buitenruimte per varken; de uitloop is voor driekwart overkapt, zodat de helft van het rooster in de open lucht
ligt; de gekleurde lijn met pijl geeft de gewenste route van liggen naar mesten weer

verwijderd. In een systeem met droogvoer volgt drinken op
eten en volgen mesten en urineren vaak op drinken. Zorg er
daarom voor dat deze “functiegebieden” in een logische volgorde in het hok te vinden zijn. Figuur 1 toont een duidelijke
route langs de functiegebieden voor liggen (onderkomen),
eten, drinken en mesten.

Biologische vleesvarkens krijgen veel ruimte ter beschikking:
1,3 m2 binnenruimte en 1,0 m2 buitenruimte per vleesvarken
vanaf 85 kg. In totaal zo’n 2,5 keer meer oppervlak dan gangbare vleesvarkens. Minstens de helft van het vloeroppervlak
moet uit dichte vloer bestaan.
Het verstrekken van stro leidt ertoe dat men vaak voor betonroosters kiest. Driekantroosters hebben een minder goede
doorlaat van stromest. De proefafdeling van de nieuwe biologische vleesvarkensstal in Raalte heeft daarom verhoogde
betonroosters. Vuil stro en eventueel vocht komen dan direct in
de kelder waarin een mestschuif ligt, zonder in aanraking te
komen met de roosters.

Inrichtingen buitenuitloop
De vraag is of we voldoende activiteit veroorzaken met alleen
ruwvoer of een wroetgelegenheid of dat een extra drinkbak
onmisbaar is. Daarom is er onderzoek gestart naar verschillende inrichtingen van de buitenuitloop. We vergelijken het mestgedrag in de situatie met en zonder ruwvoer of wroetgelegenheid op de buitenuitloop. We kijken ook naar het mestgedrag in
situaties waarbij de varkens binnen en buiten kunnen drinken.
Bovendien onderzoeken we het effect van een schoon hok en
een kleine mestplek ten opzichte van een vuil hok op emissies
en parasitaire infectiedruk. Dit in samenwerking met IMAG en
de divisie Infectieziekten van de Animal Sciences Group.

Mestgedrag sturen
Biologische varkens mesten weinig binnen, omdat vooral de
buitenuitloop erg in trek is als mestruimte. Van jongs af aan
leren biologische biggen dat de uitloop het toilet is: het klimaat
is er vaak minder prettig om te liggen, het is er rustig en er is
contact met de buren. Wel is het lastig dat de varkens de
dichte vloer op de buitenuitloop bevuilen. Op die dichte vloer
bevinden zich altijd één of twee rustige hoeken waar ze graag
mesten en urineren. Door in de ene hoek de uitgang naar
buiten te maken en in de andere hoek ruwvoer of wroetmateriaal te verstrekken (zie figuur 1) zijn ze minder
aantrekkelijk als mestplaats.
Ook de plaats van de drinkbak stuurt het mestgedrag. Vaak is
de mest- en urineerplek maar een klein stuk van de drinkbak

PraktijkKompas Varkens

14

Oktober 2003

Ruwvoeropname drachtige zeugen
Marinus van Krimpen en Gerard Plagge
Praktijkcentrum Raalte start met het meten van de opname van verschillende soorten ruwvoeders bij drachtige
zeugen. Hiermee moet duidelijk worden hoeveel mengvoer vervangen kan worden door ruwvoeders en hoe een
optimaal (ruwvoer-)rantsoen voor drachtige zeugen eruit ziet.
Drachtige zeugen
met weidegang
krijgen 10 tot 60 %
minder mengvoer
dan gebruikelijk.
Dit bleek uit een
enquête, die gehouden is onder tien
biologische varkenshouders. Omdat de
voederwaarde van
de ruwvoeders niet
bekend is en het
bovendien onduidelijk is hoeveel ruwvoer drachtige
zeugen opnemen, is
het de vraag of een
zo’n forse verlaging
van de mengvoergift
voedingskundig verantwoord is. Het
verstrekken van een
rantsoen met een
tekort aan nutriënten leidt bij de
zeugen tot een
verminderde
conditie en mogelijk
tot reproductie- en
gezondheidsproblemen. Om dergelijke
problemen te voorkomen is het van
belang dat meer
kennis verzameld
wordt over de verteerbaarheid, voederwaarde en opname van ruwvoeders bij biologisch gehouden
drachtige zeugen. Hiertoe is een project gestart waarin
Praktijkonderzoek samen met de divisie Food & Nutrition van de
Animal Sciences Group verteringsonderzoek en opnameproeven
doet met drachtige zeugen. Daarnaast voert het RIKILT een literatuurstudie uit naar de aanwezigheid van bepaalde planthormonen (fyto-oestrogenen) in ruwvoeders met het oog op mogelijke
gezondheidsrisico’s ervan voor varkens.

geplaatst (RIC-bakken;
RIC = Roughage
Intake Control),
waarmee de ruwvoeropname van elke
zeug geregistreerd
kan worden.
Het gewicht van de
bak wordt continu
elektronisch
geregistreerd.
Zeugen die hun kop in
de bak steken worden
individueel herkend
via oortransponders.
Het systeem
registreert vervolgens
het gewicht van de
bak en de tijd van het
begin en einde van
een bezoek. Op basis
hiervan kan het aantal
bezoeken per dag, de
lengte van het bezoek
en de hoeveelheid
opgenomen ruwvoer
per bezoek vastgesteld worden. Deze
bakken zijn oorspronkelijk ontworpen voor
voedingsonderzoek bij
melkkoeien, maar ze
blijken na enkele
aanpassingen ook
geschikt te zijn voor
drachtige zeugen.
Doel onderzoek
In het onderzoek worden de meest gangbare soorten ruwvoeders ingezet, namelijk gras/klaver silage, grashooi, vers
gras, luzerne, snijmaïs en GPS-graan (GPS = gehele plantensilage). Na afloop van dit project moet duidelijk zijn wat de
voederwaarde is van bovengenoemde ruwvoeders, hoeveel
mengvoer vervangen kan worden door deze ruwvoeders, hoe
een optimaal (ruwvoer-)rantsoen voor drachtige zeugen
samengesteld kan worden en welke ruwvoeders eventueel een
risico kunnen vormen voor de reproductie.

Bepalen ruwvoeropname
Op Praktijkcentrum Raalte wordt onderzocht hoeveel ruwvoer
drachtige zeugen opnemen. Er worden speciale voerbakken
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Leggen van energiedakplaten op een stal
(Bron: R&R Systems bv)

Aan de slag met duurzame energie
de bodem.
Er is niet gekozen voor traditionele zonnecollectoren, omdat
berekeningen uitwezen dat het energiedak in deze situatie
economisch interessanter is. Bij dezelfde opbrengst zijn de
investeringskosten namelijk 60 % lager.

Mark de Leeuw
Sinds kort laat Praktijkcentrum Raalte zich gelden op
het gebied van duurzame energie. De stal wordt verwarmd met behulp van zonnewarmte van het energiedak en een warmtepomp. Het energiesysteem biedt
ook de mogelijkheid om het strobed van drachtige
zeugen te koelen. Een overschot aan warmte wordt
opgeslagen in de bodem, voor tijden met een grotere
warmtevraag en weinig zon. Een duurzaam en
diervriendelijk systeem dus.

Strobedkoeling
Een belangrijk aspect binnen het project is de strobedkoeling.
In een afdeling voor 68 biologische drachtige zeugen is de
dichte vloer voorzien van slangen in het beton. Dit vloerdeel is
bedekt met een dikke laag stro. Door met name in de zomer
water door het vloercircuit te pompen dat enkele graden koeler
is dan de vloertemperatuur, wordt het strobed gekoeld. De
warmte die hierbij vrijkomt kan weer gebruikt worden om
via de warmtepomp een bijdrage te leveren aan
de verwarming van andere delen van de stal,
of kan opgeslagen worden in de bodem.
De verwachting is dat koeling
van het strobed naast de winning van energie nog een aantal
andere voordelen heeft. Zo
verbetert mogelijk het welzijn
van de dieren vanwege meer
comfort en een kleinere
kans op hittestress. Dit
komt de productie ten
goede, terwijl een vermindering van de emissie van
ammoniak en
broeikasgassen wordt
verwacht.

“Energy” Dak‚
Het “Energy” Dak‚ van het bedrijf R&R
Systems is inmiddels een
beproefd systeem om zonnewarmte te benutten voor
verwarmingsdoeleinden. Het is
een zonnecollector die bestaat
uit zwarte geïsoleerde dakplaten, voorzien van lamellen
waar water doorheen
stroomt. De platen met een
totaal oppervlak van 70 m2,
zijn volledig geïntegreerd in
het dak. Het zwarte dak
absorbeert veel warmte,
waardoor het water al snel
10 tot 15 °C kan opwarmen.
De warmte kan al dan niet via
de warmtepomp worden ingezet
om de stal te verwarmen. Als er
niet voldoende warmtevraag is,
wordt deze tijdelijk opgeslagen in

Opslag energie in bodem
De vraag en het aanbod van
energie in de stal is jaarrond niet
in evenwicht. In de zomer zal er
veel warmte uit het dak en het
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strobed gegenereerd worden, terwijl de vraag naar verwarming
van de stallen op dat moment gering is. Op deze momenten
wordt de warmte opgeslagen in de bodem en in tijden van veel
warmtevraag weer opgepompt. Hiervoor zijn in de bodem
verticale u-vormige ‘slangen’ aangebracht waar een vloeistof
doorheen gepompt wordt. Dit wordt een bodemcollector
genoemd. De vloeistof draagt in de zomerperiode overtollige
warmte over aan de bodem en neemt vervolgens in de winterperiode warmte op uit de bodem. Daarmee wordt zomerwarmte benut voor verwarming in de winter. Op jaarbasis stoppen
we evenveel energie in de bodem als dat we eruit halen. In
Raalte zijn twee verticale ‘slangen’ in de bodem aangebracht,
tot op een diepte van circa 120 meter.

vens die volgen uit de monitoring is het mogelijk om te bepalen
hoeveel er bespaard wordt op aardgas en kan een economische evaluatie gemaakt worden, inclusief een vertaling naar de
varkenshouderij in Nederland.

Demonstratie
De belangstelling voor duurzame energie neemt steeds meer
toe. Veel varkenshouders hebben behoefte aan kennis over de
verschillende duurzame energietechnieken, over de techniek,
maar zeker ook over de economische haalbaarheid. Het
Praktijkonderzoek deelt graag zijn kennis op dit gebied met

Monitoring
Een aantal energiemeters meten gedurende een jaar continu
de energiestromen in het systeem. Zo wordt duidelijk hoeveel
energie het energiedak en het strobed oplevert onder welke
omstandigheden. Verder wordt gemeten hoeveel energie er
wordt opgeslagen in de bodem en wanneer er energie wordt
toegevoegd aan het verwarmingscircuit. Ook het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp wordt gemeten. Met de gege-

iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Daarom zal er ruim
aandacht besteed worden aan het project in Raalte tijdens
excursies en tijdens een themadag, die gepland staat in het
voorjaar van 2004. Via het PraktijkKompas houden we u op de
hoogte.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Energiebureau Overijssel en door ondersteuning van het programma Duurzame Energie in
Nederland, dat door Novem wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Afdeling voor drachtige biologische zeugen met een gekoeld strobed

PraktijkKompas Varkens
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Nieuw biologisch kraamhok
moet zich bewijzen
De nieuwe hokken meten in
totaal meer dan 10 m2,
waarvan 7,5 m2 binnen (2,0
x 3,75 m) en 3 m2 buiten. In
de praktijk gebruikt men nog
veel scharrelhokken zonder
buitenuitloop. Deze hokken
hoeven pas in 2010 aangepast te zijn. De resultaten
van de kraamhokken in
Raalte kunnen voor deze
aanpassing van betekenis
zijn.

Herman Vermeer
en Henk Altena
De nieuwe biologische
kraamhokken in Raalte
zijn in gebruik genomen;
de eerste biggen zijn
zelfs al gespeend. Deze
Raalter kraamhokken
zijn het resultaat van
drie jaar ontwikkeling en
voldoen aan alle biologische eisen. In de praktijk
zijn er maar weinig van
dit type hokken in
gebruik, omdat men
meestal bestaande biologische of scharrelkraamhokken gebruikt. In dit
artikel beschrijven we
kort hoe de hokken en
de bedrijfsvoering eruit
zien.

Bewakingscamera’s nemen het liggedrag waar

Vloer en put
De dichte vloer van 2,25 m
diep heeft een afschot van
2 % richting de roostervloer.
De strokering en roostervloer zijn verhoogd aangebracht, zodat een mestspleet van 4 cm ontstaat
waardoor vocht en vuil stro
direct in de mestput verdwijnen zonder het rooster te
verstoppen. In de put zorgt
een mestschuif voor de

Buitenuitloop van de biologische kraamzeugen
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Buitenuitloop
De buitenuitloop is 1,75 m diep en net als het hok 2,0 m
breed. De helft is dichte vloer en de helft is
driekant rooster, dat voor de helft
overkapt is. Betonroosters zijn
voor pasgeboren biggen ongestrokering
schikt en niet toegestaan. De
mest en urine, vermengd met
driekant rooster
regenwater, worden met
behulp van een rioleringsspleet 4 cm
systeem afgevoerd. Er is
voor de zeug net voldoende
mestkelder
ruimte om te liggen en te
mesten.
De opening tussen binnen- en buitenruimte kunnen we afsluiten. Dit
kan bijvoorbeeld nodig zijn om een agressieve
zeug buiten te sluiten bij castratie van de biggen of bij extreme weersomstandigheden rond het werpen. Onder normale
omstandigheden blijft de “deur” open en brengt de zeug de
mest en urine goed naar buiten. Tot nu toe is onze ervaring dat
de zeug de verschillende functiegebieden binnen en buiten
goed gebruikt. Dit is van groot belang om de hoeveelheid werk
in dit type hokken te beperken.

BUITENUITLOOP

driekant
metalen
rooster

87,5

87,5 cm

stortkoker

uitloop
vaste mest
drijfmest
375

175
575 cm

Figuur 1. Plattegrond en dwarsdoorsnede van het nieuwe biologische
kraamhok op Praktijkcentrum Raalte
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Biggennest en vloerverwarming
Het ventileren gebeurt met behulp van
mechanisch ondersteunde natuurlijke
ventilatie (Natuflow). Ook komt er lucht
naar binnen door de opening van de
buitenuitloop, ook al hangt daar een
dubbele rij flappen voor om windinvloed te
beperken. De ruimtetemperatuur staat
daardoor meer onder invloed van de
buitentemperatuur dan in een gangbare
afdeling. Een goed biggennest is dan ook
onmisbaar.
In de vloer van het driehoekige biggennest is
warmwaterverwarming aanwezig, geregeld door
de klimaatcomputer. Er is een spaarlamp als
loklamp onder het scharnierbare deksel van het
onderkomen gemonteerd. Ook onder het deel van de
dichte vloer waar de zeug ligt is vloerverwarming
aanwezig. Deze kan gebruikt worden op de dag van werpen,
om het verkleumen van de pasgeboren biggen tegen te gaan.
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D
E
O
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afvoer van de stromest. De driekant metalen roosters liggen
6 cm hoger dan de dichte vloer, niet alleen vanwege de mestspleet, maar ook omdat de biggen dan gemakkelijk over de
strokering terug kunnen keren naar de dichte vloer.
De strokering is aan de bovenzijde haaks in de richting
de dichte vloer gebogen. Dit om nog beter het stro
van de roosters te kunnen weren (zie detail in
figuur 1), maar ook om doodliggen van biggen te
voorkomen. De biggen vinden bescherming
onder de omgekeerde “L” evenals onder de
lange beugel aan de lange hokafscheiding.

Met uitloop meer kans op parasitaire infecties
Ineke Eijck
Parasitaire infecties vormen een belangrijk probleem in de biologische- en scharrelhouderij. In een veldinventarisatie van het Praktijkonderzoek van ASG werden meer Ascaris suum (spoelwormen), coccidiën en
Toxoplasma gondii gevonden op bedrijven met uitloop dan op bedrijven zonder uitloop. Nader onderzoek naar
risicofactoren en alternatieve behandelwijzen van parasitaire aandoeningen is van belang.
Waarom deze veldinventarisatie?
De biologische varkenshouderij heeft te maken met een verminderde groei en een slechtere voederconversie ten opzichte
van de conventionele bedrijven. Belangrijkste oorzaak is
Ascaris suum. Een ander probleem waarmee de biologische
varkenshouderij te maken heeft is het imago. Het vermoeden
bestaat dat bedrijven met uitloop een verhoogd risico hebben
op het voorkomen van parasieten die schadelijk kunnen zijn
voor de volksgezondheid zoals Toxoplasma gondii.

Tabel 1 Percentage bedrijven met een parasitaire besmetting
type bedrijf

aantal onderzochte
bedrijven

n

%

biologisch
scharrel
conventioneel

11
16
9

11
11
6

100
68,8
66,7

totaal

36

28

77,8

n: aantal positieve bedrijven

Tabel 2 Prevalentie van coccidiën (cocc), Ascaris suum (As), Oesophagostomum spp. (Oe) en Trichuris suis (Ts) op scharrel-,
biologische- en conventionele bedrijven
type bedrijf

aantal
onderzochte
bedrijven

cocc

n
biologisch
scharrel
conventioneel

11
16
9

10
7
6

As

Oe

Ts

%

n

%

n

%

n

%

90,9b
43,8a
66,7b

8
8
1

72,7b
50,0b
11,1a

3
4
2

27,2
25,0
22,2

4
6
1

36,4
37,5
11,1

n: aantal positieve bedrijven
Een verschillend superscript geeft aan dat de waarden statistisch verschillend zijn ( p<0,05)

Percentage bedrijven met een parasitaire infectie
Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van november 2001 tot oktober 2002. Er vond een inventarisatie plaats op
16 scharrel-, 11 biologische en 9 conventionele bedrijven.
In de looptijd van het onderzoek zijn er vier bedrijfsbezoeken afgelegd. Tijdens het bedrijfsbezoek werd een enquête afgenomen die
de risicofactoren in kaart moest brengen en werden mestmonsters verzameld van alle diercategorieën op het bedrijf. Eénmalig is er
bloed verzameld om antistoffen tegen bepaalde parasieten aan te tonen die via de mest niet aantoonbaar waren. De mestmonsters
zijn microscopisch bekeken op het voorkomen van eieren van verschillende parasieten. Er werd van de mest een kweek ingezet om
op elkaar lijkende eieren te kunnen onderscheiden aan de hand van de larven in de kweek.
Wanneer er één of meer eieren in de test werden aangetoond, werd dat bedrijf in zijn geheel als positief aangemerkt voor de
aangetoonde parasiet.
Tip
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Laat geen katten
in de stal, zij zijn
overbrengers van
Toxoplasma
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Figuur 1 Prevalentie van de infectie met coccidiën

Figuur 2 Prevalentie van infectie met Ascaris suum

In opdracht van LNV heeft het Praktijkonderzoek onderzocht
welke parasieten een grotere kans hadden om voor te komen op
bedrijven met uitloop ten opzichte van bedrijven zonder uitloop.

In figuur 2 is te zien dat de meeste Ascaris suum eieren werden gevonden bij de vleesvarkens. Ook in andere diercategorieën werden Ascaris eieren gevonden.

Resultaten
In tabel 1 staat per bedrijfstype het percentage bedrijven
weergegeven met een parasitaire infectie. Over alle parasietensoorten heen, bleek er geen significant verschil te zijn
tussen de verschillende bedrijfssystemen.

In tabel 3 staat het percentage bloedmonsters dat antistoffen
tegen Toxoplasma gondii had weergegeven. Uit de resultaten
van het bloedonderzoek blijkt alléén op bedrijven met uitloop
Toxoplasma gondii voor te komen. Dit heeft mogelijk te maken
met het aantal katten dat toegang heeft tot stallen en voer van
de varkens.

In tabel 2 staat de prevalentie (percentage positieve bedrijven)
van verschillende parasietensoorten.Uit de resultaten van het
mestonderzoek blijken op de meeste bedrijven parasieten voor
te komen. Er werden alleen wormeieren van Ascaris suum,
Oesophagostomum spp. (knobbelworm), Trichuris suis (zweepworm) en coccidiën aangetoond. Voor de parasieten Ascaris
suum en coccidiën werd een verschil gevonden tussen de drie
verschillende bedrijfssystemen. De biologische bedrijven waren
vaker positief op Ascaris suum dan de andere twee bedrijfssystemen. Coccidiën kwamen vaker voor op biologische- en
conventionele bedrijven dan op scharrelbedrijven.
Coccidiën werden het meest gevonden bij zuigende biggen en
zeugen (figuur 1). De meeste oöcysten die gevonden werden
bij de zuigende biggen behoorden tot de groep Isospora suis,
en bij de zeugen behoorden de oöcysten voornamelijk tot de
groep Eimeria spp.

Tabel 3 Percentage bloedmonsters met antistoffen tegen
Toxoplasma Gondii
type bedrijf

aantal onderzochte
bedrijven

#

%

biologisch
scharrel
conventioneel

11
16
9

8
8
0

72,7b
50,0b
0,0a

totaal

36

16

44,4

n: aantal positieve bedrijven
Een verschillend superscript geeft aan dat de waarden statistisch
verschillend zijn ( p<0,05)

Conclusie
Deze inventarisatie heeft, gezien de beperkte omvang, slechts indicaties gegeven van mogelijke risicofactoren die een rol kunnen
spelen op het voorkomen van parasieten in de verschillende houderijsystemen. Ascaris suum, Toxoplasma gondii,
Oesophagostomum spp., Trichuris suis en coccidiën werden aangetoond in deze inventarisatie. Er werden geen ander maagdarmwormen aangetoond. Er werd geen seizoensvariatie waargenomen. In veel gevallen bleek dat wanneer er een diercategorie positief
was voor een bepaalde parasiet, dit bedrijf positief bleef in alle vier de monsternames gedurende het onderzoek. Hierdoor werd aangenomen dat bepaalde parasieten continue op het bedrijf aanwezig waren.
Tip

All in-all out in
combinatie met
goede hygiëne verlaagt de infectiedruk
voor spoelwormen

Tip

Reinigen met
hogedruk en veel
water is effectiever
dan alleen reinigen
met de bezem

Tip

Pas het ontwormingsschema aan op het
percentage aangetaste en
afgekeurde levers

Tip

Een ongediertebestijdingsplan hoort op ieder bedrijf
aanwezig te zijn. Voorkom
ongedierte in de stal, stro-opslag
en bij het varkensvoer

Gebruik maken van voordelen weidegang
In een ander onderzoek hadden zeugen beperkt of onbeperkt
toegang tot de wei. Eén groep kon 24 uur per dag naar de
wei, een andere groep kon alleen twee uur ’s ochtends voor
het voeren de wei in. De zeugen met beperkte toegang maakten gedurende die korte tijd veel intensiever gebruik van de
wei. Hierdoor was er nauwelijks verschil in de totale tijd die de
zeugen in de wei doorbrachten. In dit onderzoek konden de
zeugen wel zelf terug naar de stal. Er ontstond hierdoor veel
minder wroetschade dan in de proef waarbij de dieren in de
wei moesten blijven. Het aanbieden van extra comfort op de
verharde uitloop, zoals een koele ligplaats, verminderde de
wroetschade in de wei en de tijd die de zeugen in de wei doorbrachten.

Henk van der Mheen en Herman Vermeer
Biologische varkenshouders geven drachtige en
guste zeugen weidegang. Dit is goed voor de dieren
en voor het imago van de sector. Daarnaast kan de
grasopname een deel van het krachtvoer vervangen.
Hoe is dit laatste voordeel het best te realiseren?
Uit een praktijkinventarisatie bleek dat veel bedrijven moeite
hebben om de graszode in de varkensweiden heel te houden.
Dit is vaak een resultaat van hoge bezetting van de weide
gecombineerd met weinig maatregelen om wroetschade te
voorkomen. Dit vergroot het verlies van mineralen. Mest en
urine die in de wei komen, worden namelijk nauwelijks benut
voor grasproductie. Daarnaast groeit er in een omgewroete
wei weinig gras. De voordelen van weidegang komen dan niet
goed tot hun recht.

Inpassen grasopname in rantsoenen
Als de zeugen gras opnemen kunt u de krachtvoergift verminderen. Dit is echter moeilijk in te passen in het management. Het
bepalen van de gemiddelde grasopname en de vertering ervan
wordt onderzocht (zie elders in dit praktijkkompas). Hiermee is
de mogelijke vermindering van krachtvoer bekend. Maar ook de
leeftijd en drachtigheidsstadium spelen een rol. Daarnaast is de
variatie tussen zeugen een onzekere factor. Deze variatie blijkt
in de praktijk erg groot te zijn, wat de inpassing van het gras in
het rantsoen weer bemoeilijkt. We richten het onderzoek
daarom ook op de vraag hoe die variatie te beïnvloeden is.
Kunnen we ervoor zorgen dat alle zeugen in gelijke mate gras
opnemen, middels de manier van aanbieden van gras: in de
wei, in een ruif, of wellicht in de vorm van kuilgras.

In stand houden grasmat
In een onderzoek plaatsten we de zeugen vier uur in een wei
met voldoende gras van goede kwaliteit. De dieren waren dan
de eerste anderhalf uur druk aan het grazen. Daarna nam het
grazen snel af en zochten de meeste dieren een comfortabele
plek om te gaan liggen. Ze konden niet terug naar de stal,
maar sommige dieren hadden wel de beschikking over een
zandbak met nat of met droog zand. Deze bakken verminderden de wroetschade in het weiland met zo’n 60 %. Dieren die
namelijk niet over een zandbak beschikten wroetten een stuk
wei om om te gaan liggen. Als het warm was deden ze dit om
af te kunnen koelen. Maar ook bij minder warm weer wroetten
ze vaak om een comfortabele plaats te creëren.

PraktijkKompas Varkens

Met al de resultaten van het weidegangonderzoek, gecombineerd met het onderzoek naar de vertering en benutting van
gras, kunnen we op termijn aangeven op welke manier de
weidegang van zeugen het best tot zijn recht komt.
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In het huidige kraamhok beperken we de
bewegingsvrijheid van de zeug om het risico op het
doodliggen van biggen zo klein mogelijk te maken.
Dit staat in schril contrast met de huisvesting in de
dracht, waar de zeugen de laatste jaren steeds meer
ruimte en sociaal contact hebben gekregen.
De Europese Unie wil vanuit de lidstaten binnen vijf
jaar advies hebben over het verbeteren van het
welzijn van kraamzeugen. Ook het Praktijkonderzoek
zal hier aan bijdragen.

Europabreed aandacht voor loslopende
zeugen in kraamhok
Zweden
In Zweden werken de meeste bedrijven al zo’n tien jaar met
kraamhokken waarin de zeug losloopt. De biggensterfte ligt er
wel 3% hoger dan in Nederland. Ook gebruiken ze een kleine
hoeveelheid strooisel die de roosters niet verstopt en met
riolering of met een mestschuif afgevoerd kan worden. Wel is
het zo dat de hokken minstens 6 m2 groot moeten zijn, waarvan 4 m2 dichte vloer. In Nederland geeft het (scharrel)onderzoek aan dat voor een goede scheiding van lig- en mestgedrag
zo’n 7 m2 nodig is.

Herman Vermeer
Groepshuisvesting van drachtige zeugen is sterk groeiende en
vanaf 2013 in heel de EU verplicht. Het verplaatsen van een
zeug uit een groep naar een individuele kraambox brengt
stress met zich mee. Een langere werpduur met meer doodgeboren en minder vitale biggen kunnen daarvan het gevolg
zijn. Anderzijds is de sterfte van biggen in de individuele
kraambox het kleinst.
Nestbouwgedrag
Hoogdrachtige zeugen vertonen met name op de laatste dag
voor het afbiggen nestbouwgedrag, indien mogelijk. Ze zijn
actief op zoek naar een geschikte plek om te werpen, verzamelen nestmateriaal en bouwen een nest. Dit gedrag is nog in
onze zeugen aanwezig en is er niet “uitgefokt”.
Naast rust en een goed klimaat heeft de zeug behoefte aan
ruimte en nestmateriaal. Het lijkt erop dat bewegingsvrijheid
belangrijker is voor het welzijn dan nestmateriaal in de vorm
van stro. In de huidige varkenshouderij wordt hierin niet voorzien. Met name buiten de sector beschouwt men dat als een
gemis.

Europese ontwikkeling
Het is goed dat het bij deze speurtocht naar een ander kraamhok om een Europese ontwikkeling gaat. Dit geeft niet alleen
de kans om in het onderzoek de krachten te bundelen, maar
voorkomt ook dat de verschillen in concurrentiepositie worden
vergroot door nationale verschillen in regelgeving. Dit wil niet
zeggen dat een kraamhok voor loslopende zeugen er definitief
komt, maar er zal binnen de EU een serieuze poging worden
ondernomen om een kraamhok te ontwikkelen dat zowel voor
zeug als biggen een verbetering van de leefomstandigheden
betekent.

Europese regelgeving
In de Europese regelgeving wordt letterlijk gesproken over een
advies voor kraamzeugen dat vóór 2008 in Brussel moet
liggen. Het gaat hierbij om de “ontwikkeling van een systeem
afgestemd op de behoeften van het dier, waarbij het vrij kan
rondlopen zonder extra uitval van biggen”. Hier ligt dus een
Europees thema dat de onderzoeksinstellingen in de komende
jaren op moeten pakken.

PraktijkKompas Rundvee
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Alle uitgaven zijn te bestellen bij het
Praktijkonderzoek:
schriftelijk (Postbus 2176, 8203 AD Lelystad),
telefonisch (0320 293 211),
per E-mail (info.po.asg@wur.nl)
of via de website (www.asg.wur.nl/po)

Recente uitgaven
PraktijkBoek 29: Gezond starten, gezond blijven
Het Praktijkonderzoek heeft in juni 2001 een nieuw
praktijkcentrum voor varkens in Lelystad bevolkt met SPF
(Specific Pathogene Free) dieren en heeft in de voorbereidende
fase dezelfde vragen gesteld als de varkenshouders die nu
willen starten met een nieuw bedrijf. Of een bedrijf met hoge
gezondheidsdieren toekomst heeft voor de Nederlandse
varkenshouderij is een vraag die velen bezighoudt. Er is veel
kennis voorhanden bij de verschillende onderzoeksinstellingen,
fokkerijgroeperingen, Faculteit Diergeneeskunde, dierenartspraktijken en vooroplopende varkenshouders. Deze kennis is
echter zo verspreid, dat ze weinig
toegankelijk is voor algemeen gebruik.
In het PraktijkBoek is deze kennis
bijeengebracht en dus beschikbaar
voor alle geïnteresseerden, met name
veehouders en dierenartsen.
Het PraktijkBoek geeft goede
achtergrondinformatie en onderbouwing waardoor de dierenarts de
veehouder beter kan adviseren
over de mogelijkheden van
herbevolking met dieren met een
hoge gezondheidsstatus.

PraktijkRapport Varkens 20:
Huisvestingskosten biologische varkenshouderij
Huisvestingskosten maken een belangrijk deel uit van de
kostprijs op biologische bedrijven, zo’n 15-20%. Daarom is
nagegaan wat de investeringskosten zijn voor nieuwbouw van
een biologische varkensstal. Hiervoor is een
standaardbedrijf gedefinieerd en zijn de
investeringsbedragen voor de stallen berekend met het model
BedrijfsWijzer Varkens (BWV).
Om de berekende bedragen te
toetsen in de praktijk, zijn ze
vergeleken met de offertebedragen
van varkenshouders met nieuwe
biologische stallen. Uit de berekeningen bleek dat BWV een redelijke
schatting geeft van de werkelijke
investeringen.

PraktijkRapport Varkens 21:
Bezinklagen en mestbemonstering van varkensmest
Er zijn varkensbedrijven die hun MINAS-balans niet sluitend
krijgen. Het Praktijkonderzoek heeft daarom onderzoek gedaan
naar een aantal vermeende oorzaken van dit ‘MINAS-gat’. Het
rapport beschrijft de opzet en resultaten van het onderzoek
naar bezinklagen en bemonstering van varkensmest.
Uit het onderzoek blijkt dat het
ontstaan van bezinklagen in mestkelders een langdurig proces is,
waarbij in de loop van de tijd het
fosfaatgehalte toeneemt en in
mindere mate het stikstofgehalte.
Ook neemt de dichtheid toe; de
bezinklagen worden dikker. Door
inzinking van mest blijven mineralen
achter, waardoor een gat op de
MINAS-balans ontstaat waarover men
een heffing moet betalen.

PraktijkKompas Varkens
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Wat is biologische varkenshouderij?
In 2000 zijn er binnen de EU gezamenlijke
regels over afgesproken, zodat het predikaat
“biologisch” (in NL “EKO”) voor iedereen
duidelijk is. Dit zijn minimum eisen. Sommige
landen stellen aanvullende eisen.

Terugkeer kraamopfokhok in biologische
varkenshouderij ?
Biologische biggen hebben het moeilijk in de
eerste weken na spenen. Naast maatregelen op
het gebied van voeding kunnen ook huisvesting
en management verbetering bieden. Het
mengen van de biggen vóór het spenen en het
laten liggen van de biggen na het spenen wordt
onderzocht.

Grasopname van drachtige zeugen in de
wei
Een drachtige zeug neemt per dag gemiddeld
circa 0,5 kg droge stof op uit gras ofwel 2 kg
vers gras. Zo is voor biologische zeugen te
berekenen hoeveel mengvoer vervangen kan
worden door vers gras en welke eisen aan het
mengvoer gesteld moeten worden voor het verkrijgen van een volwaardig rantsoen.

Onbeperkt voeren van drachtige zeugen:
de economische resultaten
Of het economisch interessant is om drachtige
zeugen onbeperkt te voeren wordt grotendeels
bepaald door het verschil in voerprijs tussen
het gangbare zeugenvoer en het voer dat
onbeperkt verstrekt wordt.

14

Een logisch hok voor biologische
vleesvarkens
De verwachting is dat activiteit op plaatsen
waar de varkens niet mogen mesten de mogelijke mestplek tot een minimum beperkt.

15

Ruwvoeropname drachtige zeugen
Praktijkcentrum Raalte start met het meten van
de opname van verschillende soorten ruwvoeders bij drachtige zeugen. Hiermee moet
duidelijk worden hoeveel mengvoer vervangen
kan worden door ruwvoeders en hoe een
optimaal (ruwvoer-)rantsoen voor drachtige
zeugen eruit ziet.

16

18

Aan de slag met duurzame energie
De stal wordt verwarmd met behulp van zonnewarmte van het energiedak en een warmtepomp. Het energiesysteem biedt ook de
mogelijkheid om het strobed van drachtige
zeugen te koelen. Een overschot aan warmte
wordt opgeslagen in de bodem, voor tijden met
een grotere warmtevraag en weinig zon.

Nieuw biologisch kraamhok moet zich
bewijzen
De nieuwe biologische kraamhokken in Raalte
zijn in gebruik genomen; de eerste biggen zijn
zelfs al gespeend. Hoe zien de hokken en hoe
ziet de bedrijfsvoering er uit.

20

Met uitloop meer kans op parasitaire
infecties
Parasitaire infecties vormen een belangrijk
probleem in de biologische- en scharrelhouderij.
In een veldinventarisatie werden meer Ascaris
suum (spoelwormen), coccidiën en Toxoplasma
gondii gevonden op bedrijven met uitloop dan
op bedrijven zonder uitloop.

22

Gebruik maken van voordelen weidegang
Biologische varkenshouders geven drachtige en
guste zeugen weidegang. Dit is goed voor de
dieren en voor het imago van de sector.
Daarnaast kan de grasopname een deel van
het krachtvoer vervangen. Hoe is dit laatste
voordeel het best te realiseren?

23

Europabreed aandacht voor loslopende
zeugen in kraamhok
De Europese Unie wil vanuit de lidstaten binnen
vijf jaar advies hebben over het verbeteren van
het welzijn van kraamzeugen. Ook het
Praktijkonderzoek zal hieraan bijdragen.

Praktijkcentra
Waiboerhoeve
Proefbedrijf rundvee
Proefbedrijf paarden
Wisentweg 55, 8219 PL Lelystad
Tel. + 31 (0)320 – 293 411
Fax + 31 (0)320 – 240 363
Proefbedrijf varkens
Runderweg 2, 8219 PK Lelystad
Tel. +31 (0)320 – 293 280
Fax +31 (0)320 – 293 285

Het Spelderholt
Praktijkcentrum voor pluimveehouderij
Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen
Tel. +31 (0)55 – 506 65 00
Fax +31 (0)55 – 506 48 58

Zegveld
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij
in het veenweidegebied
Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld,
Tel. +31 (0)172 – 409 543
Fax +31 (0)172 – 409 733

Cranendonck
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij in zandgebieden
Cranendonck 11, 6027 RK Soerendonk,
Tel. +31 (0)495 – 591 251
Fax +31 (0)495 – 591 275

Animal Sciences Group
divisie Praktijkonderzoek
Postbus 2176
8203 AD Lelystad
Bezoekadres:
Runderweg 6
8219 PK Lelystad

Tel. +31 (0)320 – 293 211
Fax +31 (0)320 – 241 584
E-mail: info.po.asg@wur.nl
Internet: www.asg.wur.nl/po
Kennismakelaar: +31 (0)320 – 293 480

Nij Bosma Zathe
Praktijkcentrum voor het Noordelijk
melkveehouderijgebied
Boksumerdyk 11, 9084 AA Goutum,
Tel. +31 (0)58 – 216 75 92
Fax +31 (0)58 – 216 76 81

Aver Heino
Praktijkcentrum voor
Biologische Melkveehouderij
Lemelerveldseweg 32,
8184 PV Heino
Tel. +31 (0)572 – 391 264
Fax +31 (0)572 – 393 882

Raalte
Praktijkcentrum voor
duurzame en
biologische varkenshouderij
Drosteweg 8, 8101 NB Raalte,
Tel. +31 (0)572 – 352 174
Fax +31 (0)572 – 351 960

De Marke
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij en milieu
Roessinkweg 2, 7255 PC
Hengelo (gld.)
Tel. +31 (0)575 – 467 323
Fax +31 (0)575 – 467 325

Sterksel
Praktijkcentrum voor innovatie
in de varkenshouderij
Vlaamseweg 17, 6029 PK Sterksel,
Tel. +31 (0)40 – 226 23 76
Fax +31 (0)40 – 226 53 85

Praktijkonderzoek: Kennisbron voor de praktijk

Loop even mee met onze abonnementen

PraktijkKompas
Varkens
Jaargang 17
Nummer 5

P r a k t i j k N e t
Kennisdatabank van

Oktober 2003

Praktijkonderzoek

>
>
>
>

Nieuw biologisch kraamhok moet zich bewijzen
Gebruik maken van voordelen weidegang
Aan de slag met duurzame energie
Met uitloop meer kans op parasitaire infecties

P r a k t i j k K o m p a s
Vakblad van Praktijkonderzoek

Varkenshouders kiezen als basis
altijd voor het blad
PraktijkKompas Varkens.
Het vakblad verschijnt 6 keer per
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