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Geachte lezer,
U behoort tot de mensen, die zich op een tweetal
terreinen onderscheiden:
* u bent varkenshouder, of werkzaam in de
varkenshouderii;
* u hebt telkens opnieuw de behoefte “bii” te bliiven.
Deze mensen zien ieder jaar weer reikhalzend uit
naar actule berichtgeving uit Raalte. Welnu, middels
dit jaarverslag hopen wii weer aan die wens
tegemoet te komen. Veel wetenswaardigheden zijn
in dit verslag verzameld. Het betreft kennis en informatie, waarmee u direct uw voordeel kunt doen.
Ook kan het er toe leiden, dat u nog wat
proefverslagen bestelt, c.q. dat u zich abonneert op
het periodiek Praktiikonderzoek Varkenshouderii. U
zult kennisnemen van het vele werk dat daartoe in
Raalte is verricht. Namens het bestuur wil ik iedereen
bedanken die zich daarvoor heeft ingezet.
1989 kenmerkte zich door:
a. de viering van het 2Sjarig iubileum;
b. het vele denkwerk ten behoeve van de
reconstructie;
c. het maken van een fors begin aan deze
reconstructie;
Onze medewerker Harry Velderman was 20 iaar in
dienst van ons Varkensproefbedriif. Hii zorgt er
trouw voor, dat niet alleen de varkens worden
gevoerd, maar ook dat de computer wordt gevoed.
Bedankt Harry!
Geachte lezer,
het bestuur van het Varkensproefbedrijf wenst u veel
leesplezier.
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1. BESTUUR EN
BEHEER
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* De vereniging Varkensproefbedriif Noord- en Oost
Nederland, statutair gevestigd te Zwolle, exploiteert
^ het bedrijf en heeft als leden:
- de standorganisaties in Groningen, Friesland,
” Drenthe, Overiissel en Gelderland.
- de vereniging voor bedrilfsontwikkeling in
Flevoland.
j Het bestuur wordt gevormd door personen,
aangewezen door de ledenorganisaties, aangevuld
met bijzondere bestuursleden zonder stemrecht. Het
’ sekretariaat wordt statutair waargenomen door de
Consulent voor de Varkens- en Pluimveehouderii in
_ Overijssel en Flevoland.
>:

Aftr.

Naam

Woonplaats

Organisatie

Functie

J.W. Hendriksen
Ir. J.B. Kosse
G.W. Mensink
B.J. Huirne
J. Hendriks
A. Lanting
W.H. Riikenbarg
G.J.J. Pot
E.J. Feitsma
K.J. de Vries
H.H. de Lange

Zelhem
Arnhem
Markelo
Beltrum
Tollebeek
Hooghalen
Ruurlo
Boekelo
Eenum
Witmarsum
Arriën

CBTB Gelderland
CVP Zwolle
OLM
ABTB Gelderland
Ver. Bedr. Ontw.
CLO’s Drenthe
GMvL
ABTB Overijssel
CLO’s Groningen
CLO’s Friesland
CBTB Overijssel

Voorzitter
1991
Sekr/Penn. Vice voorzitter 1990

Adviserende bestuursleden
Dr. ir. L. den Hartog
Ir. E.J. Entzinger
Ir. H.J. v.d. Lacht
Ir. W.G. de Gans
Ing. J.J. Tuininga

Lid
Lid

Lid
Lid
Lid

Lid
Lid
Lid

1990

1992
1992
1991
1992
1990
1991
1992

Consulent CAD.V/PV Rosmalen
Consulent CVP Assen
Consulent CVP Arnhem
Ingenieur Varkenshouderii CVP Zwolle
Bedrijfsleider

Mutaties
- De bestuursleden Ketelaar, Schoot Uiterkamp en de
Lange waren reglementair aftredend.
- De heren Ketelaar en Schoot Uiterkamp gaven te
kennen hun bestuurszetel ter beschikking te stellen.
In hun plaats werden door hun respectievelijke
organisaties voorgedragen: H. Pot te Boekelo
namens de ABTB Overijssel en J. Hendriks te
Tollebeek namens de vereniging voor
bedriifsontwikkeling in Flevoland. In de algemene
ledenvergadering van 7 juni 1989 werden zii
benoemd.
- De heren Lanting en de Lange werden door hun
organisatie opnieuw voorgedragen en op de
genoemde ledenvergadering opnieuw benoemd.
- Dr. Ir. den Hartog trad per 1 juni in dienst van het
Proefstation voor de Varkenshouderii als directeur,
tevens als waarnemend Consulent voor de
Varkenshouderii in algemene dienst. Als zodanig
is hii bestuurslid van het Varkensproefbedriif.
- Tijdens de bestuurs- en ledenvergadering van 7
juni werd afscheid genomen van de heren Ketelaar
en Schoot Uiterkamp.
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1.2 Personeelssamenstelling
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Functie
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In dienst sinds

i Ing. J.J. Tuininga
Raalte
Bedriifsleider
Ol -03- 1983
Ing. J.G. Plagge
Broekland
Proefbegeleider
01-04- 983
J.H. Kortman
Junne
Assistent bedrijfsleider 01-02- 973
H.J.M. Velderman
Marien heem Dierverzorger
17-1 l- 969
I.H. Alferink
Hoon horst
Dierverzorger
0 1-06 978
R.W.M. Kiekebosch
Heeten
Dierverzorger
0 1-07- 980
M.G.M. van Tongeren Heino
Dierverzorger
05- 12- 988
j\ Mw. N. Tuininga
Raalte
Huishoudelijke dienst 01-06-1983
* ”
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-"I.H: Alferin
*’ k’IS per 01-1 0-lA98b in deeltiid
werkzaam, namelijk 80 %.
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- Tiidens de vakanties wordt in de arbeidsbehoefte
voorzien door vakantiehulpen en/of
bedriifsverzorging.
Het grootste deel van het iaar zijn één of meer
stagiaires aanwezig, die meewerken en/of een
stageopdracht te vervullen hebben. Deze stagiaires
zijn afkomstig van een HAS, een MAS of
middel baar kader.
- Het bedrijf is leerbedriif voor de LAS te Raalte,
incidenteel voor de LHNO te Raalte en voor
buitenlandse studenten van de Praktiikschool te
Barneveld.
- Het 20-jarig dienstiubileum voor Harrie Velderman
werd herdacht in de gecombineerde bestuurs- en
personeelsavond op 1 1 december 1989.

Personeel

1.3 Commissies _
Een aantal commissies adviseert het bestuur over het
te voeren beleid op verschillende terreinen.
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Permanente commissies in dit verband zijn de
proevencommissie, de bouwcommissie en de
foktechnische commissie. Het bestuur heeft altijd de
bevoegdheid andere commissies in te stellen voor
een bepaalde aktiviteit of met een speciale opdracht.
Zo’n andere commissie was de iubileumcommissie
die in 1989 de aktiviteiten rond het X-jarig bestaan
van de vereniging heeft georganiseerd.

Proevencommissie
H.H. de Lange
A. Lanting
Ir. W.G. de Gans
Ing. J.J. Tuininga
J.H. Kortman
Ing. J.G. Plagge
J.W. Hendriksen
G.W. Mensink
B.J. Huirne
Ir. R. Molhoek
Ir. J.A.M. Voermans
Ds. F.T. Bouwkamp

Arriën
Hooghalen
Hasselt
Raalte
Junne
Broekland
Zel hem
Markelo
Beltrum
Tilburg
Zetten
Zwol le

Dr. Ir. A.W. Jongbloed Lelystad
P. Wapstra
Assen

voorzitter
vice voorzitter
sekretaris
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

lid
lid

bestuurslid
bestuurslid
CVP Zwolle
bedriifsleider
ass. bedrijfsleider
proefbegeleider
voorzitter bestuur
vice voorzitter bestuur
bestuurslid
CVP Arnhem
adi. directeur PV
Gezondheidsdienst
Zwol le
IVVO
CVP Assen

Het inventariseren van onderzoekswensen vanuit
praktijk, voorlichting en bedrijfsleven.
Het formuleren van wensen voor de landelijke
inventarisatie commissies.
Het opstellen van proefplannen in samenwerking
met de onderzoekers naar aanleiding van het
werkplan.
Uitvoering en begeleiding proeven.
Bewaking van de verslaglegging en publicatie van
proefresultaten.

^^^
Taken:
i - Ontwikkeling en voorbereiding van plannen, die te
maken hebben met aanpassing in de accomodatie.
Aanpassingen zijn regelmatig nodig, soms voor
het nemen van proeven, soms ter demonstratie.
Ix *
c ^” x ” c -::., ^ .“_,- *:, *”
x
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Foktechnische commissie
G.W. Mensink
K.J. de Vries
: Ir. W.G. de Gans
Ing. H. Zeewuster
Ing. H.J. Franken
C. Vreeswiik
+ Ing. J.J. Tuininga
: J.H. Kortman
* ~ I <_*-:““* I * * * >“^ “. ,^ j

*c ^>-

“^^ ” ^^ I

voorzitter
vice voorzitter
sekretaris
lid
lid
lid
lid
lid
^”
2. >
*^ >
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*>” ^“C”.
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bestuurslid
bestuurslid
CVP Zwolle
CVP Arnhem
CVP Zwolle
Insp. N.V.S.
bedriifsleider
ass. bedriifsleider
>^ <
“, , * ” _>** > c
< S^ I^ *

..:- ^^“h>

^ ” “^
^<>>* ^ “”^ ^

. Taak:
Advies geven over het te voeren beleid ten aanzien
“* van fokkerii en vermeerdering.
^”
^ “,I I ^ *^ - : j^ ^ ** ~ *. x *‘>‘.:“““;:,, * _ x ** <* *
j “,^
* “*< <” ^^<“% <* , “^,,$ *_‘*“‘:T* “““““”
,,**“^j *> **x*^--i
<” I 0”
I *:- .,Z” ::< <*
X”^“, *< Ij” *“, ,“^;;-” ” ”
1989)
maart
Jubfleumcommissie (tot 3’0
* ,

I Mw. Ir. S. Duives-Cahuzak
c J.W. Hendriksen
” G.W. Mensink
: Ir. W.G. de Gans
: Ing. J.J. Tuininga
-* Ir. J.B. Kosse
<“> ”
“. ^“’ *
“” , ^ ,“” **

hoofd publikatiezaken PV Rosmalen
voorzitter bestuur
vice voorzitter bestuur
CVP Zwolle
bedrijfsleider
sekr. penn. bestuur
^. ^* *” < > ” < <““”^^ S”,” I ” ^“j ^ *<j” ^*xX” ““>” *” I ^ , * ,” I*

” “> * *“‘.:.‘:,;r I _ *I ” *_* x c I* * il^‘:::..:.;I*: ds**” p”**^* ” I* ,*u,,...,,,.
j *_” “T
_ ‘Taak:
AIIe aktiviteiten die verband houden met de viering
1’ van het X-jarig bestaan van de vereniging.
. Coördinator van de aktiviteiten: J.J. Tuininga.
*>
> _* ^ ^” *
* ^ . ‘ ” * *
“j* * “* >< : ^ 1*- , “’ :.*.,:?,,
:_ ^ ^^
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2. GEBOUWEN,
GROND EN
INRICHTING
~x*^*
***s
Het iaar 1989 zal de geschiedenis ingaan als het
iaar waarin begonnen is met een grondige
verbouwing van het bedriif. In paragraaf 2.2 wordt
hier een nadere toelichting op gegeven.
Totdat met de verbouwing werd begonnen op 1
september 1989, hebben de volgende aanpassingen
plaatsgevonden.
- In de kraamstal zijn de KOH-typen Enkomi en
Caroussel vervangen door het Waninge-systeem.
- In de hokken voor gespeende biggen is in een
afdeling het Chore time - voersysteem
geinstalleerd.
: ” ‘^ * ”
‘:*‘., I ; y* 0 ^ * * ^^IZ ,I ut” I ,: * > ^, I *” * , %11” “I *
Y>

I, \ ,,^_*^^^^
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2.1 Proefaccomodatie
[voor de renovatie)
aantal plaatsen
’ Zogende zeugen
23
Verschillende KOH in demonstratie afdeling
4
- Deense KOH, ook geschikt voor scharrelvarkens
30
- KOH met schuine opstelling, zeug aangebonden, halfrooster
- KOH als boven maar met resp. 1 .OO, 1.30 en 1.40 m. dichte vloer 20
10
- KOH met schuine opstelling, zeug losstaand, geheel rooster
10
- KOH met rondom verwarmde plaat c.q. verwarmd rooster
10
- Zogende zeugen in groepen van 4 resp. 6 zeugen
aantal plaatsen
i: Dragende en guste zeugen
90
::: - Groepshuisvesting met voerstations
70
1: - Voerligboxen
102
;i - Aangebonden
369
‘i:, Totaal zeugenplaatsen
‘:.,...“.,
I_j ~“x “““““_
_,,__.....,..“,,,,r,rr,~i,:.lli*::*X:.:^?
‘XP’.*** ’ “:“^I* ‘^ ^’ ** “X j^*^ i”’ <r<r,,::!*‘: ,*..,ax: ,._‘:’ * ir-r>**t*2:^.zc * I* *-*_*,,,,x: ^Y ,,:,.* *,r* <: A^^^ 1:
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Biggen
- Batterijen
- Grondhokken met vloerverwarming
- Kistenstal
* met vloerverwarming
* zonder vloerverwarming
- Bungalows
* met vloerverwarming
* zonder vloerverwarming
- Grondhokken met onderkruip in buitensta1
Totaal gespeende biggen

aantal plaatsen
200
100
60
180
75
75
160
850

Beren/opfokzeugen
Beren: halfrooster met relatief veel dichte vloer
Opfokzeugen:
- hokken Deens type met rooster in mestgang
- hokken met half rooster
- groepshuisvesting met voerstation
Totaal

60
40
40
140

Mestvarkens
- Individuele huisvesting
- Hokken met half roostervloer
- Hokken met volledig roostervloer
- Bungalows
- Scharrelvarkens met/zonder uitloop
Totaal

64
320
192
40
80
696

Het varkensproefbedrijf

2

. . .’

P

Legenda, behorende bii plattegrond (vóór de renovatie)
A: kantoor, vergader- cq excursiezaal, kleedruimtes
B: dienstwoning
C: stalen silo met drijvende folie
D: mestsilo van ter plaatse gestort beton met tentafdekking
S: mestscheidingsinstallatie
Stal Fl

- 100
- 200
-

-

KOH: schuine opstelling-halfrooster, zeug aangebonden
KOH: zeug losstaand
KOH: zeug losstaand, verwarmde metalen platen
300
400
multi-suckling voor 10 zeugen
700-800
KOH: schuine opstelling, halfrooster
900- 1000 KOH: idem met verschillende afmetingen dichte vloer
500-600 dragendezeugenaangebonden

Stal F2

- 100
- 200-300
- 400
- 500
- 600-700
- 800
- 900

demonstratiestal verschillende KOH
gespeende biggen - batteriien
gespeende biggen - kistenstal
gespeende biggen - grondhokken
gespeende biggen - grote groepen
zeugen in groephuisvesting
guste en dragende zeugen in voerligboxen

Stal F3

- 100
- 200

biggenbungalows
gespeende biggen - kistenstal

Stal F4 - 100-200
Stal Ml Stal M2 Stal M2
Stal M2
Stal M3
StaL M4
Stal M5

opfokzeugenstal

100 t/m 400
100-200
- 300
- 400

mestvarkens op halfrooster
mestvarkens op volledig rooster
opfokzeugen met voerstation
mestvarkens op halfrooster
mestvarkens individuele huisvesting
mestvarkensbungalows
scharrelvarkens

Rondom het bedriif ligt 65 ha grond. Deze is als volgt in gebruik:
- 1 ha erf en gebouwen
- 1,5 ha snijmais
- 4 ha grasland

I/
/

/

121 I / / I
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plattegrond na verbouwing.

/

/

4

I 5 Il

l
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1. Kraamopfokhokken/groepskramen

Kraamopfokhokken met diverse boxen en
verschillende hok- en vloeruitvoeringen
Biggencouveuse afdeling
Afdeling groepskramen
Kraam/mestafdeIing
Multisuckling

2. Gespeende
biggen

Biggenopfokhokken. Verschillende
afdelingsgrootten, ventilatiesystemen en
hokvormen

3 . Opfokzeugen/dekstal/jonge
zeugen in groepshuisvesting

Dekafdelingen
Opfokzeugenafdelingen
Jeugdgroep drachtige zeugen (groepshuisvesting)

4. Drachtige zeugen

Zeugen in groepen met voerstation
Groepshuisvesting met individuele zelfsluitende
voerlig boxen

5. Scharrelvermeerdering

Kraamopfokhokken
Guste en drachtige scharrelzeugen in
groepshuisvesting

6. Scharrelvermeerdering

Kraamopfokhokken/groepszogen/groepsopfokhokken

ll. Scharrelvermeerdering
7. Individuele
varkensstal

4 afdelingen; variatie in hokontwerp en
groepsgroottte

8. Milieustal (vleesvarkensstal)

- Vleesvarkensafdelingen; verschillende
vloeruitvoeringen en mestvoersystemen
- Alternatieve oplegtrajecten (vanaf 12 kg)
- aangebouwd: mestbewerkingseenheid

10.
Kantoor/excursie
ruimte/hygiënesluis

2.2 Stand van zaken
renovatie

De nieuwe milieustal

Een meerjarenplanning, opgesteld door het bestuur,
kwam in 1988 in een stroomversnelling, doordat er
WIR-BTW-gelden ter beschikking werden gesteld om
het bedrijf aan te passen. Het geld is beschikbaar
gesteld voor kwaliteitsverbetering. Deze voorwaarde
is uitgangspunt geweest om een totaalplan voor de
renovatie op te stellen. Een drietal werkgroepen,
geformeerd uit de geledingen van onderzoek,
praktiik en voorlichting hebben plannen opgesteld,
die tussentiids werden getoetst door Bouwcommissie
en bestuur. Ondertussen was gestart met de bouw
van de mestvarkensstal en de verbouw van de
opfokstal tot een stal voor scharrelmestvarkens.
Begin december kon het totaalplan, financieel
onderbouwd, in Den Haag worden ingediend.
De uitvoering van de werkzaamheden zal ruim
anderhalf iaar in beslag nemen, onderverdeeld in 4
fasen:
Bouw Milieustal - verbouw opfokstal tot
Fase 1:
scharrelmestvarkensstal.
Fase II: Bouw berging - verbouw 2 meststallen tot
huisvesting voor scharrelzeugen, compleet
met bovenlangse bezoekersgang.
Fase Hl: Verbouw vermeerdering met bovenlangse
bezoekersgang - infocentrum.
Fase IIII: Aanleg schone-vuile weg - kantoorgebouw
annex kantine en vergaderzaal.
Momenteel wordt gewerkt aan Fase ll.
^”
xel

WERKGANG

plattegrond milieustal.
Toelichtina
7 afdeLgen met elk 60 mestvarkens.
Hokafscheidingen van gemakkelijk te reinigen
materiaal.
Diverse roostervloeruitvoeringen en spoelsystemen.
Diverse typen plafondventilatie.
Ventilatië, gedeelteliik onderafzuiging.
De COMA heeft een belangrijke financiele bijdrage
geleverd om te komen tot een stal, waarmee proeven
kunnen worden aenomen met betrekkina
ti tot ’
amoniak-emissiewen lucht behandeling.

roosters

afgedekt

Stal voor 200 scharrelvleesvarkens.
- Diverse hok- en vloeruitvoeringen.
- Natuurliike ventilatie.

:oopqony

experimentele KOH

Huisvesting voor scharrelvarkens in de vermeerdering

- Uitloop voor guste en dragende zeugen.
- Mogeliikheid voor multi-suckling met 3 zeugen.

__
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Plattegrond
groepshuisvesting
zeugen

Groepshuisvesting dragende zeugen: een afdeling
met voerstation, een afdeling met HendrixWolbrinksysteem.

De plannen, zoals hier globaal omschreven, zijn
ontwikkeld door onderzoekers PV, Specialisten CVP
en medewerkers VPB-R en zullen ertoe leiden, dat
het bedrijf zijn taken weer naar behoren kan
uitvoeren. De bouwcommissie nieuwe stiil, tiideliik in
functie om de plannen te coördineren en te toetsen
aan de wensen, is in december opgeheven en weer
vervangen door de reguliere bouwcommissie (zie
paragraaf 1.3.)

De commissie had de volgende leden:
Dr. R. de Koning
Coördinator
G.W. Mensink
Bestuurslid
Ing. J.J. Tuininga
Bedriifsleider
Ir. W.G. de Gans
Sekretaris
Ir. J.H. Tuinte
Medewerker
Ing. J.W. Legters
Specialist
Ing. A.G. Altena
Specialist
Ing. H.H. Ellen
Specialist
Ing. J.G. Plagge
Proefbegeleider
J.H. Kortman
Ass. bedrilfsleider

\

21

PV Rosmalen
VPB-R
VPB-R
CVP Zwolle
CAD BV Wageningen
CVP Arnhem
CVP Zwolle
CVP Assen
VPB-R
VPB-R

/

3. OVERZICHT
VARKENSSTAPEL
De zeugenstapel bestaat grotendeels uit Fl zeugen
(YN) met een kern NL zeugen voor de eigen opfok.
Het Nederlandse Varkensstamboek verzorgt de
nummering van de biggen bestemd voor de opfok,
de inschrijving van zeugen, de BPT-toets en,
incidenteel, de aankoop van GY-S beren voor
natuurliike dekking. De zeugen worden
gei’nsemineerd volgens de DHZ-methode met sperma
van beren van de KI vereniging Noord-Oost
Nederland te Liederholthuis. In overleg met de
inspecteur van het varkensstamboek en de KI wordt
2x per jaar een keuze gemaakt uit de NL en GY-Z
beren.
Proeftechnisch is het noodzakelijk, dat het aantal te
gebruiken GY-S-EMP beren tot ongeveer 10 wordt
beperkt. In principe wordt er op woensdag
gespeend, zodat de meeste inseminaties uitgevoerd
worden op maandag. Bijkomend voordeel is, dat er
weinig zeugen werpen in het weekend.

3.1 Technische
resultaten fokkerii

\

De resultaten zijn berekend aan de hand van het
CBK programma. Tabel 1 geeft de technische
resultaten weer.
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Omschrijving
gem. aantal aanw. zeugen
gem. aantal aanw. beren
gem. aantal aanw. opfokzeugen
aanwas opfokzeugen
gedekte opfokzeugen
opgeruimde opfokzeugen
verkochte opfokzeugen
opgeruimde zeugen
verkochte zeugen
aantal 1 e dekkingen
aantal overdekkingen
aantal terugkomers
w.v. onregelmatig
aantal verwerpers
aantal geboren worpen
% 1 e worpszeugen
gem. aantal geboren biggen
- levend geboren
- dood geboren
gem. gespeend per worp
sterftepercentage tot sf: enen
aantal dagen:
- zoogperiode
- spenen - I e dekking
- spenen - laatste dekk ng
- tussenworptijd
- dekleeftiid opfokzeugen
- verliesdagen opgeruimde
zeugen
- aantal dekkingen per worp
op iaarbasis:
- worpen per zeug
- gespeende biggen per zeug
- grootgebrachte biggen per zeug
- % uitval geboorte tot afleveren
- % uitval zeugen

1989

1988

1987

101
56
7
710
25
11,6
ll,o
0,6
9,8
10,2

332,7
2
196
400
188
187
45
189
35
860
135
81
44
3
729
24
11,6
ll,o
016
917
11,2

893
189
103
56
5
685
26
11,2
16,5
017
912
12,5

31,3
6,7
10,5
158,4
234
45

31,2
7,l
10,2
157,4
233
36

31,l
711
10,6
159,2
236
38

322,0
2

161

334
190
77

10
160

20
894
86

315,l
2
192
369
251
91
20
182

1,20

1,19

1,25

2,20
21,56
21,03
12,92
48

2,19
21,23
20,43
13,12
57

2,17
20,oo
19,86
13,39
58

Tabel 2: Vehop varkensstapel 1989

- aanwezig 01-01
levend geboren
verkocht
sterfte
aanwas 1 e dekking
aanwas eigen opfok
opgelegd
aanwezig 3 1 - 12

zeugen

opfokzeugen

314

162

-/-176
-/4
190

-/- 85
-/- 2
-/- 190
334

324

219

biggen mestvarkens
1062
7776
-/-4998
-/-1005

563
-/- 153 l-/- 5

-/334
-/-1124
1377

1
1124
151

Tabel 3: Uitval biggen in %

doodliggen
niet levensvatbaar
geen zog
diarree
spreidzit
gesloten aars
breuken
doodbijten
diversen
longaandoening

1989

1988

1987

34,9
20,3
11,2
512
5,3
17
63
119
17,2
2,O
113

35,6
22,l
13,2
3,O
6,8
0,7
011
0,4
18,l

37,1
22,6
11,9
214
6,3
0,6
0,l
0,6
18,4

Het grootste deel van de uitval wordt veroorzaakt
door de eerste drie oorzaken. Voor 1987, 1988 en
1989 was de totale uitval door deze oorzaken
respectievelijk. 71,6 %, 70,9 % en 61,4 %.

Tabel 4: Uitval zeugen in %
1989
terug komers
verwerpers
gust
beenwerk
slecht uier
selectie
produktie
niet berig
ziek - dood - ouderdom
diversen

12,22
3,89
8,33
17,78
11,67
12,22
8,33
7,56
8,44
9,56

1988
$82
1,06
7,94
24,34
20,l 1
8,99
7,94
10,58
9,52
3,70

1987
13,41
2,23
11,73
33,52
8,94
2,23
7,83
8,38
10,61
1,12

Opmerkingen:
De resultaten bevinden zich op een redelijk nivo.
De hoge temperaturen in deze zomer hebben een
nadelige invloed gehad op de vruchtbaarheid: meer
terugkomers en kleinere tomen.

3.2 Technische
resultaten mesterii

Tabel 5: Technische resultaten mesterii

Aantal mestvarkensplaatsen
gem. aanwezig
groei per dier per dag
voederconversie
voeropname per dier per dag
percentage uitval
gemiddeld opleggewicht
gemiddeld aflevergewicht
%EAA+lA
vleespercentage

1989

1988

1987

686
391
795
2,91
2,22

686
594
783
2,88
2,20
0,8
25,l
103,5
83
52,7

686
616
815
2,91
2,37
0,5
25,0
106,O
79
52,2

0,6
25,2
108,5
83,5
52,5

Opmerkingen:
- In dit iaar is het aantal aanwezige mestvarkens
afgebouwd in verband met de renovatie van het
bedrijf.

overzicht

Onderstaande cijfers zijn ontleend uit de financiële
administratie.

Uitgaven
Investeringen
Personeelskosten
Werk door derden
Bedriifskosten
Exploitatiekosten
Overige kosten
Totaal uitgaven

Begroting

Werkelijk

51.500,00
450 .ooo,oo
15.000,00
95.500,oo
689.000,OO
91 .ooo,oo

37.392,OO
456.125,OO
10.413,oo
1 13.072,OO
602.32 1,OO
99.715,oo

1.392.000,OO

1.3 19.038,OO

926.220,OO
1 .ooo,oo
5.000,00
8 .OOO,OO
45 1.780,OO

1.080.857,OO
0,oo
46.666,OO
6.000,OO
185.5 15,OO

1.392.000,OO

1.319.038,OO

Ontvangsten
Levende have
Werk door derden
Overige opbrengsten
Akkerbouw
Subsidie
Totaal ontvangsten

Opmerkingen
- Bovenstaande bedragen zijn exclusief de WIR-BTW gelden voor de
renovatie en de FOMA gelden.
- De subsidies zijn voor 50 % Rijk, 40 % PVV en 10 % Bedrijfsleven.
- Naast de normale jaarlijkse subsidie, die zii verlenen heeft de provincie
Gelderland nog f 27.500,OO aan projektsubsidies verstrekt en Overijssel
f 13.100,OO. Deze zijn opgenomen in de post overige opbrengsten.
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OEVEN IN 1989
4.1 Zeugen
4.1.1 Het Iysinegehalte in voer voor zogende
zeu en
+
Met e toenemende biggenproduktie per zeug is het
zinvol te onderzoeken of bii gelijkblijvende
energiewaarde het verteerbare lysinegehalte
omhoog moet. Daartoe is enkele jaren geleden een
proef gestart, waarin het standaardvoeder (EW
0,97, vert. lysine 0,60) wordt vergeleken met twee
controlevoeders, één met verteerbare lysinegehalte
van 0,67 en één met 0,74.
Dit onderzoek, in nauwe samenwerking met het
NVO, wil nagaan of een verhoogd eiwitgehalte
invloed heeft op:
- de groei van de biggen
- de voeropname van de biggen
- de uitval van de biggen
gewicht en konditie van de zeugen
Id e vruchtbaarheid van de zeugen
Op basis van tussenstanden, zonder statistische
toetsing overigens, mogen van een verhoging van
he tl ysinegehalte geen grote verschillen worden
verwacht. De dieren gevoerd met voer met 0.74
verteerbare lysine lijken wat minder gewicht te
verliezen, terwiil die gevoerd met voer met 0.67
minder uitval hebben. Dit verschil is geheel te
danken aan de vermindering van de
vruchtbaarheidsproblemen. De proef is afgesloten,
het verslag zal in 1990 worden gepubliceerd.

Ll.2 Groepshuisvesting voor dragende zeugen
In april 1983 is het eerste voerstation OD het
proefbedriif geplaatst. Het feitelijke onderzoek is pas
vele jaren later gestart. Deze nieuwe manier van
zeugen houden heeft een lange oriëntatieperiode
nodig gehad, deels om er mee te leren werken, deels
om de voerstations te verbeteren. In verband met
veranderende maatschappelijke inzichten omtrent
het houden van zeugen is het onderzoek
gemtensiveerd. Op verschillende locaties wordt

\
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Groepshuisvesting

””>
> *> > <” * < > * ^ -2
:’ <*<* ’ ’
Daarbii vkrden de technische resultaten van zeugen
’ in groepshuisvesting vergeleken met die in
individuele huisvesting.
Het onderzoek loopt ook in 1990 door, omdat voor
^ voldoende betrouwbaarheid van de gegevens nogal
wat dieren nodig zijn. Wat betreft het
introductietiidstip is in de volgende tabel de stand
van zaken van 1 e worps zeugen vermeld.
“^
>,
> Ij ^^
““” ‘* ^ ^” ^”

4.1.3 Onderzoek kraamopfokhokken
In het jaarverslag 1988 zijn tussenstanden vermeld
van een aantal typen KOH van 80 tomen per type.
Op dit moment zijn de resultaten bekend van 140
tomen per type. Het beeld heeft zich niet gewijzigd,
zodat de conclusie van toen overeind is gebleven:
- weinig verschil in sterfte van biggen tussen
aangebonden en losstaande zeugen;
- meer sterfte van de biggen naarmate de zeugen
meer bewegingsvrijheid hebben.
Tijdens de renovatie zal er voor gezorgd worden,
dat er voldoende diversiteit tussen de KOH-typen
blijft. Nieuwe experimenten worden daarbij niet
geschuwd.
Tijdens dit onderzoek zijn ook gedragswaarnemingen verricht door een student van de L.U.W.
De voornaamste conclusies uit dit onderzoek zijn:
De wijze van gaan liggen van een zeug wordt
door veel factoren beinvloed, zoals
vloeruitvoering, bewegingsvrijheid, boxuitvoering;
Als de zeuge meer bewegingsvrijheid heeft, heeft
ze minder tijd nodig om te gaan liggen;
Er liikt aeen verband te bestaan tussen sterfte van
de biggen door trauma (doodliggen, doodtrappen)
en de tiidsduur van het gaan liggen.
Het aandeel in de sterfte door trauma lijkt sterk
beinvloed door de uitvoering van het KOH.
Wanneer de zeugen zelf de mogelijkheid kriigen
om te kiezen in hoeverre ze steun zoeken bii het
gaan liggen, gebruiken ze die mogeliikheid lang
niet altijd.
Ook dit gedragsonderzoek wordt voortgezet.
Ingegeven door mogelijke wetgeving op dit terrein is
onderzoek verricht naar een andere dan normaal
gebruikelijke verhouding dichte vloer - roostervloer
in het KOH.
Normaal is dan 1,OO m dichte vloer - 1,20
roostervloer. De proefgroepen hadden 1,3O m dicht
- 0,90 m rooster en 1,4O m dicht - 0,80 m rooster.
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De resultaten na + 100 worpen geven aan, dat de
uitval van biggen bij meer dichte vloer iets lager is,
onder het voorbehoud dat deze nog statistisch
getoetst moeten worden. Vast staat dat zowel bii
1 JO als I,4O dicht vooral bij gelten meer bevuiling
optreedt. Aangezien dit onderzoek verricht is bii
aangebonden zeugen zal nog onderzocht moeten
worden hoe dit is bij losstaande zeugen. Het simpele
feit van aanbinden of de manier van aanbinden kan
het resultaat ongunstig beinvloeden.

4.1.4 Meer zorg rond de geboorte
Dit (oriënterende) onderzoek is een gevolg van het
feit, dat de sterfte onder de biggen ondanks alle
verbeteringen de afgelopen decennia nauwelijks is
gedaald. De resultaten met de profibox in Sterksel
geven aan, dat er een aanzienlijke daling is te halen
door het scheppen van optimale omstandigheden
rond de geboorte. De vraag is en blijft hoe deze
daling is te realiseren, omdat de laatste big niet
zoveel mag kosten, dat de kostprijs van alle biggen
stiigt. Een gecombineerd onderzoek is daarom op
zijn plaats. Uitgaande van de stelling, dat de
grootste sterfte optreedt in de eerste 3 levensdagen
door o.a. verkleumen, doodliggen en doodtrappen
moeten de omstandigheden, waaronder de biggen
geboren worden, worden verbeterd. Daarom richt
het onderzoek zich (voorlopig) op:
- Het dichtleggen van de roosters en het roostermateriaal;
- Het afronden van de hoeken;
- Het uitproberen van extra verwarming;
- Aanpassingen aan de hand van ervaringen met
het bovenstaande.
Tot nu toe is het dichtleggen van de roosters punt van
onderzoek geweest met als voornaamste ervaring,
dat het tijdstip van dichtleggen moeilijk vast te stellen
is. Dat heeft als gevolg, dat de aard van het
materiaal zodanig moet zijn, dat het niet te snel
verschuift. Viltmat en papier vallen om die reden af.
Momenteel wordt gewerkt met nylon vloerbedekking

met aan de onderkant een harde kunststoflaag. De
eerste resultaten van 200 tomen per groep geven
aan, dat met het dichtleggen van de roosters een
sterftedaling is te bereiken van 2%. Dat is op zich,
vanwege de geringe kosten, een goed resultaat.
Aangezien dit resultaat bereikt is op een niveau van
9% sterfte tiidens de zoogperiode zal het effect op
bedrijven met een hogere sterfte nog beter zijn.

efokt op
batteriien, de kistenstal, de grondhokken of in het
kraamopfokhok. Incidenteel worden biggenbungalows gebruikt, met name om (tiideliik) de
opvangcapaciteit te vergroten. Op het
Varkensproefbedrijf zijn deze vele jaren in gebruik
geweest met nogal wat praktische bezwaren zoals
gebrek aan overzicht, hokbevuiling en problemen in
de winter. Toen er een bungalow op de markt
verscheen met vloerverwarming is deze geinstalleerd
om te onderzoeken of daarmee enkele praktische
bezwaren ondervangen konden worden. Inderdaad
is dit het geval, maar de technische resultaten
verbeterden niet, zoals in het volgende overzicht is
weergegeven.

4.2.2 Voederproeven met gespeende biggen
Diarree en slingerziekte zijn op de fok- en
vermeerderingsbedrijven nog steeds een plaag.
Reden waarom hieraan op de proefbedrijven veel

Batterii Biggenbungalow
met vloerverwarming
Groei
Voederconversie
Voeropname
Uitval %

444

Biggenbungalow
zonder vloerverwarming

1,55

401
1,50

411
1,49

0,69
13

0,60
27

0,61
23

aandacht geschonken wordt. Daarmee is niet
gezegd, dat dit probleem snel is opgelost, temeer
omdat de genoemde kwalen een gevolg zijn van
^ verschillende factoren. De voeding (soort en manier
van verstrekking) speelt een belangrijke rol.
^^ ” ”
- Ontsloten granen en borcilac in biggenvoeders
Het ontsluiten van mais in voeders is normaal, dat
van gerst niet. Eenvoudig gezegd betekent het
ontsluiten van granen, dat de voedingsstoffen in die
granen gemakkelijker ter beschikking komen van het
dier, waardoor minder hoge eisen worden gesteld
aan het maag-darm kanaal. Vandaar een proef met
voeders met ontsloten gerst. Borcilac is een produkt
uit de weiverwerking. Het is een soort melkvervanger. Het produkt wordt op grote schaal in
biggenvoeders verwerkt met gunstig resultaat. Om te
kiiken of een extra toevoeging van borcilac effect
sorteert is tevens een voeder meergenomen met
extra borcilac. De eindresultaten volgens tabel 7
wijzen uit dat het ontsluiten van gerst nauwelijks zin
heeft. Het toevoegen van extra borcilac heeft enig
effect, doch onvoldoende om de hogere
voederkosten te compenseren.
\>> ^^ ^ ” ^, ^**” <SlII 1-* I
“7. ^ ,* x CC”<” ” “^ ,” ~ * *I^ “”

Tabel 7: Ontsloten granen en borcilac in biggenvoeders
normaal
aantal dieren
groei
voederconvensie
voeropname
uitval %

\

560
393
1,62
0,64
2,3

-
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ontsloten granen
568
399

1,57

O,63
3,5

borci lac extra
562
404
7,53
0,62
218

1

- Beperkt voeren gedurende 2 weken na spenen
Behalve de soort van voeders is de manier van
voerverstrekking een mogelijkheid diarree- en
slingerziekte problemen te verminderen. Dit kan
beperkt voeren zijn, wat op veel bedrijven
gedurende de eerste 14 dagen van het spenen al
gebeurt of meerdere malen per dag voeren van
kleine porties. Het laatste zal uit arbeidstechnische
overwegingen machinaal moeten gebeuren.
Daartoe is een machine aangeschaft (Chore-time),
die pretendeert dit te kunnen. De proef is, na een
oriëntatiefase, net gestart zodat er nog geen
resultaten zijn.

Voermachine grote groep gespeende biggen
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- Speenkorrel - babybiggenkorrel - biggenkruimel
Het is bekend, dat het gebruik van meel in plaats
van korrel de problemen met diarree en slingerziekte
niet opheft, maar de gevolgen ervan kleiner maakt.
Niettemin wordt aangeraden korrel te voeren, omdat
die onder normale omstandigheden de beste
resultaten geeft. Speenkorrel is een produkt van de
laatste iaren, dat pretendeert het voeren van meel
overbodig te maken met behoud van de betere
resultaten. In 1989 is de biggenkruimel
gemtroduceerd met een hoog gehalte aan gerst
(> 60 %). Oriënterend is dit voeder gebruikt als
bedriifssysteem, met een dusdanig resultaat dat
besloten is deze oriëntatie om te zetten in een proef.
De opzet ziet er als volgt uit:
- controlegroep: speenkorrel tot 2 weken na spenen,
daarna BB korrel
- proefgroep I : kruimel tot 2 weken na spenen,
daarna BB korrel
- proefgroep II: kruimel gedurende de gehele
opfokperiode
De eerste voorlopige resultaten (tabel 8) wijzen uit
dat de ervaringen in de orientatiefase bevestigd
worden, al zijn die waarschiinliik niet zo, dat ze de

Tabel 8: Biggenkruimel [tussenstand)

aantal ronden
aantal opgelegd
uitval
opleggewicht
eindgewicht
groei
voederconvensie
voeropname per dag

speen korrel

kruimel

BB k+orrel

BB k+orrel

9
313
7
(2,2 %)
8,6
24,9
407
1,58
642

11
396
5
(1,3 %)
8,7
25,l
412
1,59
656

kruimel

11
399
6
(1,5 %)
8,5
26,l
454
1,46
662

hogere voerkosten geheel waarmaken. De proef
wordt voortgezet.

- Toevoegingen aan voer en drinkwater
Dieren die ziek zijn vreten minder of moeten een
bepaalde periode geen voer hebben, terwiil
drinkwater noodzakelijk blijft. Het is daarom ook,
dat drinkwater vaak gebruikt wordt als opnamemogelijkheid voor mediciinen of andere
toevoegingen. Hoewel in het onderzoek terughoudendheid wordt betracht met het testen van
verschillende middelen zijn in de striid tegen diarree
en slingerziekte bii gespeende biggen twee soorten
toevoegingen in water getest, te weten: a. Aquatreet
een mengsel van organische zouten in voeders:
b.c aI prona-p - een mengsel van organische zuren
en zouten.
ad. a Deze proef is na 3 ronden afgebroken, omdat
tiidens de Se ronde de nippels verstopten
door afzetting van slijm op de filterzeefies. Bii
controle bleek deze slijmvorming reeds op te
treden in het voorraadvat. Dit was iets dat
zich niet voordeed in het voorraadvat zonder
toevoeg middel.
Voor aanvang van de 4e ronde zijn
voorraadvat en nippels grondig gereinigd,
doch binnen 1 week na opleg kwamen de
problemen terug. Omdat voor dat probleem
niet direct een oplossing voorhanden is, is
besloten de proef vroegtijdig te stoppen.
Hervatting van het onderzoek vindt alleen
plaats als de leverancier van aquatreet in
staat is het probleem te voorkomen.
ad. b. Calprona-p is beproefd, omdat er op het ILOB
gunstige resultaten zijn behaald met dit
middel, toegevoegd aan biggenvoeders. De
eindresultaten (tabel o), statistisch getoetst,
geven aan, dat de groei met Calprona-p vriiwel gelijk is, maar de voederconvensie beter.
< <^
“X” *^
^
^
/ , << <” ** ” ““*:
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Tabel 9: Calprona-p Einchm
Behandeling
zonder Calprona
Aantal dieren
Van opleg tot tussenweging:
- Groei
- Voederconversie
- Voeropname
Van tussenweging tot einde:
- Groei
- Voederconversie
- Voeropname
Gehele opfokperiode:
- Groei
- Voederconversie
- Voeropname

Behandeling
met Calprona Significantie

293

301

248
1,44
350

248
1,39
340

;:o,,
n.s

548
1,71
930

564
1,62
910

;:0,006
n.s

381
1,61
610

388
1,53
595

p=o,oo4
n.s

Opm. Tussenweging: op 2 weken na het spenen.

Aangezuurd
drinkwater

4.2.3 Perspectieven biggencouveuses
Het aantal levend geboren biggen per worp neemt
gestaag toe. Daardoor doen zich situaties voor van
een tekort aan spenen, ook na overleggen.
Daarnaast speelt de uitval een rol, met name door
lichtgewicht en/of onvoldoende zog. Bii grote tomen
en bii tomen waarvan de zeug onvoldoende melk
produceert, hebben kleine biggen een geringe
overlevingskans. Kunstmatige opfok in een
biggencouveuse kan deze overlevingskansen
vera roten.
EetTbiggencouveuse bestaat uit een geklimatiseerde
leefruimte en een apparaat, waarin kunstmelk wordt
aangemaakt en verstrekt. De klimaatsbehoeften van
zeer jonge biggen zijn nu nauwkeurig bekend,
zodat dit geen probleem behoeft te zijn.
Veel minder is echter bekend omtrent de
voedingsstoffenbehoefte van een zogende big. Er
zijn onder andere uit de Verenigde Staten en
Engeland gegevens bekend, dat kunstmatige opfok
van biggen kan, maar dat de resultaten sterk

De voertrog in de biggencouveuse
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afhangen van de samenstelling van de kunstmelk.
Het zoog-gedrag van de biggen levert nog een
probleem op dat overwonnen moet worden. Het is
de bedoeling om in de renovatie een ruimte te
maken voor verschillende couveuses. Om ervaring
op te doen met het hoe en wat van couveuses is dit
onderzoek in 1989 oriënterend van start gegaan.
Deze ervaringen zullen ertoe kunnen leiden, dat met
wat meer zekerheid de officiële proef begonnen kan
worden. Duideliik is, dat het geen gemakkelijk
onderzoek zal zijn, met name arbeids- en
voedingstechnisch gezien.
4.3 Mestvarkens
4.3.1 Eiwit/aminozurenonderzoek met betrekking
tot de mestoverschotten
Terecht wordt bii de probleemstelling van de
mestoverschotten aandacht geschonken aan
maatregelen op bedriifsniveau. Beperking van het
watergebruik waardoor een dikkere mest ontstaat is
zo’n maatregel. Maar ook het produceren van
“schonere” mest door gericht gebruik van mineralen
en aminozuren in het voer.
In dit kader is onderzoek verricht naar verlaging van
de eiwitgehalten in het voer met geliiktijdig
aanvulling van synthetische aminozuren.
Nauwkeurige kennis omtrent de behoefte van
varkens van deze belangrijke aminozuren in de
verschillende levensstadia is daarvoor een vereiste.
Bii dit onderzoek, in samenwerking met het IWO,
ging het om de aminozuren methionine + cystine,
threonine, tryptophaan en isoleucine. De proeven
zijn inmiddels afgesloten, het eindverslag is in
voorbereiding, reden waarom hier volstaan wordt
met de conclusie, dat de huidige gehaltes technisch
gezien de betere resultaten geven. Verhoging c.q.
verlaging van de gehaltes geven iets lagere groei
en/of een wat hogere voederconversie. Bij
tryptophaan bijvoorbeeld leidde een verhoging van
0.16,5 % (normaal) naar 0.15 % tot een zeer lage
groei en ernstige beengebreken.
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Ook het onderzoek: “Verlaging eiwitgehalte met
aanvulling van synthetische aminozuren” is in dit
kader uitgevoerd. De conclusie moet luiden, dat die
aanvulling technisch gezien goed kan. Momenteel
wordt bekeken welke consequenties de resultaten
kunnen hebben voor de praktiikvoeders. Een en
ander zal uitgebreid in het proefverslag ten sprake
komen.

4.3.2 Zouttoevoeging aan voeder
Uit de humane voeding is bekend, dat naarmate er
meer zout in de voeding zit, men meer dorst heeft.
Deze proef had tot doel na te gaan of dit bij varkens
ook geldt, in combinatie met de groeiprestatie.
Volgens de resultaten vermeld in tabel 10 is er geen
effect van het Na-gehalte in het voer op voeropname, groeisnelheid en voerconversie in het
onderzochte groeitraject van 35 - 105 kg levend
gewicht. Wel is er een effect op de wateropname en
op de water/voer verhouding. Het verschil in
wateropname is op iaarbasis per mestvarken zo’n
70 liter. Dat wil zeggen 70 liter water minder in de
mest, dus de mest wordt dikker.

Tabel 10: Zouttoevoeging aan voeder
I
Toev.: + 0,l 0% Na CI
Totaal: 0,8 gr Na/kg
Aantal dieren
Groei/dag
Voederconversie
Voeropname [kg/dag)
Wateropname (1 /dag)
Water/voerverhouding

\

87
841
2,88
2,42
5,12
2,ll
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II
+ 0,20% Na Cl
1,2 gr Na/kg

III
+ 0,40% Na Cl
2,0 gr Na/kg

87
814
2,95
2,40
5,41
2,26

87
817
2,93
2,39
5,46
2,29

4.3.3 Lysineaehalte bii 3-fasen voederina
In de praktiik worden de meeste varkens tot
ongeveer 35 kg gevoerd met startvoeder, waarna
overgeschakeld wordt op mestvarkensvoeder tot het
eindgewicht is bereikt. De behoefte aan eiwit/aminozuren neemt echter met het zwaarder worden
van de dieren af.
Daarom en in verband met de N-uitstoot is het van
belang om te kijken of het gebruik van meerdere
voeders gedurende de mestperiode zinvol is. Vier
proefbehandelingen zijn met elkaar vergeleken, te
weten :
- I vanaf 45 kg - einde: standaardvoer (EW 1.07
Vert. lysine 0.75, vert. M+C 0.48)
- III vanaf 45 - 70 kg: tussenvoer (EW 1.07 - vert.
lysine 0.73, M+C 0.48). Daarna het
standaardvoer. Qua grondstoffensamenstelling
was dit tussenvoer meer afgestemd op het
startvoer om de overgang naar het afmestvoer
geleidelijk te laten verlopen.
- lil vanaf 45 - 70 kg tussenvoer (EW 1.07 vert.
lysine 0.80 vert. meth. + cystine 0.51).
Vanaf 70 kg standaardvoer.
- IV vanaf 45 - 70 kg als onder 3. Vanaf 70 kg
afmestvoer met verlaagde aminozuurgehaltes
(EW: 1.07, vert. Iysine 0.65, vert. meth. +
cystine 0.43).
Uit de resultaten volgens tabel 1 1 blijkt, dat er
nauwelijks verschil zit tussen de behandelingen,
zodat de extra benodigde opslag van voer zeker
niet beloond wordt.
_ >
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4.3.4 Scharrelvarkens
Het onderzoek naar knelpunten in de
scharrelvarkenshouderii, en wel in de mesteriifase,
heeft zich het afgelopen jaar voortgezet. Het
onderzoek richt zich naast de technische resultaten
ook op het extra werk en de kwaliteit van het werk,
dat het houden van scharrelmestvarkens met zich
meebrengt. Genoemd kunnen worden het
verstrekken van strooisel en ruwvoer aan de dieren,

Tabel 1 1: Lysinegehalte bii 3-fasen vsedering
Traject 45 - 105 kg
II
III

l
Groei/dag
Voederconcersie
Voeropname
Vlees %
Type AA
Type A
Type B
Spekdi kte

879
2,78
2,44
52,l
7
17
8
18,7

872
2,85
2,49
52,3
2
25
5
18,8

881
2,79
2,46
52,3
2
26
4
18,6

IIII
889
2,73
2,43
52,2
7
18
6
18,6

het schoonhouden van de uitloop, het rondpompen
van de mest en het uithalen daarvan in verband met
het strooisel.
Het is zeker de bedoeling daarvan werktiiden te
berekenen met het oog op de kostprijs van
scharrelvarkensvlees.

Scharrelvarkenshok

Geluiden uit de praktiik, als zouden scharrelvarkens
vetter zijn dan varkens uit de gewone houderii,
kunnen door onderzoek op het proefbedrijf niet
worden ondersteund (zie tabel 12). Mogeliik houdt
deze vervetting verband met het klimaat in de stal,
de kwaliteit van het varken (fokkerii) en de soort
ruwvoer, die verstrekt wordt. Uit tabel 12 blijkt dat
op het proefbedrijf de resultaten niet zoveel van
elkaar verschillen.

Tabel 12: Vergelijking scharrelvarkens met varkens gehouden op

reguliere wijze.

I
Aant-al dieren
Uitval
Groei per dag
VoetIerconversie
Voeropname/dag
Vlees %
Type AA
Type A
Type B

80
1
771
2,93
2,25
52,7
5

61

13

II
80
1
753
3,00
2,26
52,3
3
57

19

Ill
80
3
744
2,83

2,ll

52,9
4

61
12

Proefgroepen I: Varkens gehuisvest volgens
scharrelvarkensnormen. Aangepast
voer. Hooi als ruwvoer.
Proefgroepen I I : Idem, maar zonder uitloop.
Proefgroepen III : Varkens gehuisvest op halfrooster.
Normaal voer.

4.3.5 Voeding van borgen aan het eind van de
mestperiode (Orientatieproef)
De energieopname heeft invloed op het
vleespercentage, daarom ook het advies om borgen
aan het eind van de mestperiode te beperken in de
voeropname. Dit is op lang niet alle bedriiven
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uitvoerbaar, althans moeilijk. De oriëntatieproef is
opgestart om te bekijken of het mogelijk is hetzelfde
effect te bereiken door de borgen in die periode te
beperken door ze voeding te geven met een lagere
energiewaarde. Onbeperkte voedering blijft in dit
geval mogelijk.
Proefgroep 1: Borgen tot 35 kg startvoer, daarna
mestvarkensvoer (EW 1.03 - vert.
lysine 0.75)
Proefgroep 2: Borgen tot 35 kg startvoer, daarna tot
65 kg als bii 1 en vanaf 65 kg voer
(EW 0.97 vert. lysine 0.74.)
..,: _*....ï..* * . II** ” ” ” * ” j ” ” ^
^* > I
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In vergelijking met proeven, waarbii borgen
ongeveer 5 % beperkt werden ten aanzien van hun
onbeperkt gevoede collega’s, is het effect in deze
oriëntatieproef hetzelfde. Beperking in de energiegift
van 5 % levert ongeveer 1 % meer vlees op en een
lagere groei.

4.3.6 Waterverstrekkina aan mestvarkens
Het aanpakken van de mestoverschotten begint op
de bedrijven zelf. Waterbeperking is één van de
methodes, die effect hebben, met name wat betreft
de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt en de
kwaliteit daarvan. Het gebruik bijvoorbeeld van
brijbakken vermindert het watergebruik per
mestvarken met 75-80 liter per ronde ten opzichte
van een droogvoerbak met een nippel daarnaast.
Deze vermindering geeft geen verslechtering te zien
van de technische resultaten, dus mag worden
aangenomen dat dit water vermorst wordt of als luxe
consumptie gebruikt wordt. Vermindering van het
waterverbruik kan ook worden bereikt door de
afgifte van water door de nippels per tijdseenheid te
verlagen. Men moet dan zeker terug van de normaal
gebruikeliike afgifte van 0,5 1 /minuut naar 0,3
1 /minuut. Dit heeft het risico dat de dieren te weinig
water kriigen als de doorlaat opening ook maar iets
dicht gaat zitten. De controle op de waterafgifte
moet dan ook maximaal zijn. Om dit probleem te
vermijden is een onderzoek gedaan naar waterverstrekking door middel van nippels, die via een
tijdklok afwisselend 1 uur water geven en 3 uur niet.
De keus van de tiiden is willekeuring, hoewel
enigszins rekening is gehouden met een proef uit
eerdere iaren, dat onbeperkte voedering in
combinatie met 2 x 2 uur per etmaal water
verstrekken weliswaar een waterbesparing opleverde
van 25 %, maar ook veel slechtere technische
resultaten. Volgens de resultaten, weergegeven in
tabel 14 heeft de waterbeperking van 1 uur wel en 3
uur niet, nauwelijks geleid tot verlaging van het
watergebruik. Onrust kwam niet voor, maar het is
niet zeker dat de dieren in het uur dat het water ter
beschikking stond hun vochtbehoefte hebben gedekt.
Voor het verbeteren van de kwaliteit van de mest
heeft het tijdelijk afsluiten van de drinknippel dus
geen zin.
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Tabel 14: Beperking drinkwuter via een drinknippel.
1
On beperkt
Aantal dieren
Uitval
Groei/dag (gr)
Voederconversie
Voeropname/dag (kg)
~~~r~rbrui 0 0 k/dag

2
Beperkt, 1 uur op - 3 uur af

280

280

742
2,86
2,12
52,8 616

751
2,86
2,15
52,6 5,94

12

6

4.X.7 De invloed van voersamenstelling op de
vleeskwaliteit
Er is een toenemende belangstelling naar de effecten
van voersamenstelling op vleeskwaliteitsaspecten als
kleur, waterbindend vermogen en smaak. Dit houdt
verband met de vraag van de consumenten en
daarmee samenhangend de concurrentiepositie van
varkensvlees ten opzichte van andere vleessoorten.
“Granenvlees” zou zich daarbij kunnen
onderscheiden, vandaar deze proef, waarbil
normaal voer is vergeleken met voer, waarin granen
zijn verwerkt. In normaal voer zit vooral tapicoa.
Er zijn tot nu toe 2 ronden afgewerkt, één met
beperkte voedering en een met onbeperkte
voedering, in beide gevallen borgen en zeugen
gescheiden.
De resultaten staan in de tabellen 15 en 16.
TabeI 15: Beperkte voedering
Granen voer
Borgen - Zeugen
Groei
Voederconversie
Voeropname
Spekdi kte
Vlees %

702
3,05
2,14
20,2
50,5

675
2,90
1,96
15,l
54,4

Standaard voer
Borgen - Zeugen
715
2,93
2,lO
19,9
50,5

696
2,87
2,00
14,8
55,l

Tabel 16: Onbeperkte voederìng

Groei
Voederconversie
Voeropname
Spekdikte
Vleesdi kte %

Granenvoer
Borgen - Zeugen

Standaardvoer
Borgen - Zeugen

869
2,61
3,05
21,7
49,7

864
2,92
2,52
19,4
51,4

840
2,71
2,28
16,7
53,5

852
2,78
2,36
16,3
53,8

Er is te zien, dat het granenvoer geen betere
resultaten geeft dan het standaardvoer. Wat de
kwaliteit/smaak van het vlees betreft gaf een panel
smaakverschillen aan ten gunste van de
graanvarkens, alleen bij de zeugen. Hetzelfde geldt
voor de malsheid van het vlees. Wat betreft de
sappigheid van het vlees waren de borgen van de
graanvarkens in het voordeel (significant), bij de
zeugen was dit een tendens. Samengevat kan
gesteld worden, dat er duidelijke verschillen in
sensorische eigenschappen bestaan ten gunste van
de varkens die het graanvoer hadden gekregen.

4.3.8 Beperkt voeren van boraen aan de
classificeren borgen slechter
dan zeugen. Door de invoering van het nieuwe
classificatiesysteem sinds iuli 1987 is dit onderdeel
van de technische resultaten belangrijker geworden.
Daarom wordt geadviseerd borgen en zeugen
gescheiden te mesten en de borgen daarbii beperkt
te voeren. Aangezien op veel bedriiven dedroogvoerbak of brijbak gebruikt wordt is het de
vraag of deze beperking praktisch uitvoerbaar is
Vandaar deze proef, waarbii de zeugen en de
borgen gescheiden gemest zijn. Een gedeelte var de
borgen is beperkt gevoerd volgens een bepaald
schema.

Tabel 17: B orgen beperkt voeren c Jan droogvoerbakken
1
Borgen .
on beD
I
Groei
806
Voederconversie 2,8 1
Voeropname
2,27
51;4
Vlees ’ %
pekdi kte
19,8

2
borgen
beo.

3
zeugen
onbep.

738
2,86
2,l 1
51,7
18,6

735
2,68
1,97
54,6
14,8

4
borgen+zeuc jen
onbep.
I

770
2,71
2,09
51,8
17,o

Deze tussenstand geeft aan, dat beperking van
borgen maar een beetie meer vlees oplevert, terwiil
de groei flink achteruit gaat. Dit is een algemene
constatering. Het onderzoek wordt voortgezet.
4.4 Diversen
4.4.1 Bezinkina van varkensmest
Ob het varkensbroefbedriif ziin een tweetal silo’s
aanwezig. Deze worden gebLikt om een aantal
bezin kingsproeven te nemen. Op geregelde tiiden
wordt er mest in de silo’s gepompt, waarna
nagegaan wordt hoe snel en in hoeverre
varkensmest bezinkt. Ook worden monsters
genomen op verschillende hoogten in de silo’s om
kennis te verkriigen omtrent de gehaltes van droge
stof, fosfaat, stikstof en kali.

4.4.2 Onderzoek naar beenaebreken bii zeuaen in
aroebshuisvestina
Steekeroeven hebben aanaetoond, dat naarmate de
dieren langer in de groepierbliiven de kwaliteit van
het beenwerk terugloopt. Onderzoek moet aantonen
of dit inherent aan het systeem is of dat er feilen
zitten in de huisvesting, bijvoorbeeld de roosters
en/of het klimaat. Dit onderzoek, in samenwerking
met de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht wordt
ook in Rosmalen en Sterksel gedaan.
”
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4.4.3 Levensnummer in de varkenshouderii (chips)
Er is al enige tijd sprake van de introductie van een
levensnummer voor varkens. Dit nummer is per dier
uniek, zodat het dier van begin tot eind gevolgd kan
worden. Voorwaarden om goed te kunnen
functioneren zijn onder andere dat het nummer op
zeer jonge leeftijd kan worden geimplanteerd, dat
het verlies minimaal is en het nummer altiid goed
afleesbaar is en blijft. Bii invoering in de Praktiik
speelt dan natuurlijk de prijs ook een grote rol.‘Na
een testperiode op het TFDL zijn op het
varkensproefbedrijf de eerste 100 nummers
geimplanteerd in september en de 2e serie in
december. Dit onderzoek staat onder supervisie van
het IVO te Zeist en wordt ook uitgevoerd in
Rosmalen en Sterksel. Het inbrengen van de
levensnummers geschiedt door het personeel van het
proefbedrijf, terwiil de controle plaatsvindt door
mensen van het IVO, in het biiziin van medewerkers
van de leveranciers.

Injecteerpistool chips
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In verband met de totale renovatie van het bedrijf is
het onzeker welke proeven er in 1 WO kunnen
worden opgestart. Nieuwbouw is redelijk goed te
plannen, maar verbouw wil nog wel eens
onvoorziene problemen opleveren, die vertragend
werken.
5.1 Fokzeugen
dat ook op
Sterksel plaatsvindt. Voortdurend vinden
aanpassingen plaats, in die zin, dat na de
verzameling van voldoende gegevens er een
evaluatie plaatsvindt. Zo zijn de Caroussel- en
Enkomi hokken op basis van de resultaten uit het
onderzoek verdwenen. Hoewel de resultaten met
beide hokken van Agramatic goed waren is er toch
een verschil geconstateerd tussen het eerste ontwerp
en de latere versie. Reden waarom momenteel een
verdere vergelijking plaatsvindt tussen deze
hoktypen.
Het huidige onderzoek omvat:
- oud schuin - zeug aangebonden - korte box
- nieuw schuin - zeug aangebonden - onderste buis
met klapbare beugel
- Agramatic - het oude en het nieuwe type
- deens KOH - in mestgang rooster - zeug loslopend
- het Waninge hok - zeug losstaand - rondom
verwarmde platen.
Daarnaast wordt het gedragsonderzoek door de
LUW ook in 1990 voortgezet.

51.2 Zeugen in groepshuisvesting
Ook dit onderzoek is doorlopend, enerzijds omdat
er veel gegevens nodig zijn om betrouwbare

konklusies te kunnen trekken, anderzijds vanwege de
vraag naar diervriendelijke huisvestingssystemen.
Aanpassingen in de huidige accommodatie zullen
alleen plaatsvinden als de resultaten van het
beenwerkonderzoek daar aanleiding toe te geven.
Op het Varkensproefbedriif te Raalte wordt
onderzocht:
- introductietiidstip in de groep na het dekken;
- jonge zeugen in een aparte groep;
De noodzaak om te komen tot verbreding van kennis
omtrent huisvesting van zeugen, en dan vooral in de
groepshuisvesting (zelfsluitende voerligboxen) heeft
geleid tot de beslissing om het Hendrix-Wolbrink
systeem in te bouwen. Dit systeem is in wezen een
combinatie van groepshuisvesting en voerligboxen.
Het heeft als kenmerk, dat de zeugen weer tegelijk
kunnen eten.
“”x < > ** *::*.
c .:,c
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5.1.3 Groepskramen
De opkomst van het houden van zeugen in groepen
als huisvestingssystemen voor dragende zeugen
heeft geleid tot de vraag of dit te combineren is met
het houden van zeugen in groepshuisvesting ook in
andere levensfasen. Er wordt daarom door het IVO
al enige tijd geëxperimenteerd met het houden in
(kleine) groepen van werpende zeugen, terwijl in
1989 er een bedriif is opgestart, dat dit systeem
heeft ingebouwd als bedriifssysteem. De zeugen
kunnen daarbii vlak voor, tiidens en enige tijd na het
werpen afgezonderd worden. De vraagstelling is
duideliik, de oraktische uitvoerbaarheid is noa
onduideÍiik, reden om ook op het proefbedriirhier
onderzoek naar te doen. Daarom is in de plannen
voor de verbouw ruimte gepland voor een afdeling
met kraamzeugen in een groep. De details moeten
nog uitgewerkt worden.
.L1.
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<* 51.4 Geklimatiseerde dekstal
In de praktii k worden de meeste te dekken zeugen
,+gehuisvest in voerligboxen, soms met uitloop of in
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ieder qeval met loopruimte. In de winter is de
tempeyatuur op peil te houden door verwarming,
maar in de zomer, met name in een warme zomer,
worden de dieren blootgesteld aan hoge
temperaturen. Algemeen wordt verondersteld, dat
deze een ongunstige invloed hebben op het berig
worden en de vruchtbaarheid van de zeugen in het
algemeen.
De zomer van 1989 was zeer warm voor
Nederlandse begrippen en heeft dan ook prompt
geleid tot problemen in de zeugenhouderii: slecht
berig worden, veel terugkomers en kleine tomen. Dit
was met name het geval met die dieren, die veel
warmte gehad hebben vlak voor, tiidens en een
week of drie na het dekken. Het is daarom zinvol
een onderzoek te starten naar het effect op de
genoemde factoren, wanneer de temperaturen in de
dekstal het gehele iaar konstant gehouden kan
worden. Dit zal dus met name in de zomer inhouden
dat er voorzieningen, zoals koeling, worden
getroffen. De plannen zijn inmiddels zover
gevorderd, dat de detaillering van het klimaat in
grote lijnen rond is. De verwachting is, dat het plan
geheel klaar is als de renovatie zover is gevorderd,
dat het systeem ingebouwd kan worden.
“^“* ’
^”
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5.1.5 Scharrelzeugen
Tot nu toe is het onderzoek met betrekking tot de
scharrelhouderii beperkt gebleven tot de
mestvarkens. De daarvoor gebruikte dieren kwamen
uit de reguliere houderii. Na de renovatie zal dat
anders zijn, omdat er plaats is ingeruimd voor 50
scharrelzeugen. Huisvesting en voeding zijn
onderzoekspunten, maar zeker ook het laten dekken
van de zeugen in de zoogperiode. Eén van de minpunten van de scharrelzeugenhouderii immer is het
spenen van de biggen op 6 - 7 weken. Daardoor
loopt de worpindex terug en dus, naar huidige
maatstaven gesproken, ook het aantal grootgebrachte biggen per zeug per iaar. Een onderzoek
naar dekken tiidens de zoogperiode kan dit nadeel
opheffen.
*>”
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5.2 Biggen

5.2.1 Lopend onderzoek omtrent diarree en
.sli;~?t-iebkted .
e ryven komt nog steeds slingerziekte en
diarree voor in de eerste weken na het spenen.
Vandaar dan ook, dat het onderzoek naar mogelijke
oplossingen van het probleem wordt voortgezet.
Voederonderzoek hoort in dit verband zeker blijvend
in het plan te worden opgenomen. Het onderzoek
betreft: de voerverstrekking meerdere malen per
etmaal en de soort voeder die in de verschillende
stadia gevoerd moeten worden.
Daarnaast wordt ook gekeken naar een andere
groepsgrootte dan de gebruikelijke 10-14 dieren en
wel naar koppels van 25, respectievelijk 60 dieren.
Het is bekend, dat het werken met deze grootten
praktisch niet eenvoudig is. Er wordt gekeken naar
de technische resultaten die met deze grotere
groepen behaald kunnen worden.
5.2.2 Meer zora rond de geboorte
Eén van de manieren om de sterfte onder de biggen
met name in de eerste 3 levensdagen drastisch te
verlagen is meer zorg rond de geboorte. Daartoe is
in 1989 gestart om op verschillende manieren de
roosters dicht te leggen, om afkoeling van de biggen
te voorkomen en ze meer steun te geven bii het
lopen. Dit onderzoek zal in 1990 worden voortgezet
door het uittesten van materialen, die daarvoor
geschikt zijn, door het afronden van de hoeken in de
kraamhokken en door een extra verwarmingsbron
vlak voor en vlak na de geboorte. Doel van dit
onderzoek is om op een werkbare en betaalbare
wijze te trachten de sterfte te verlagen.

5.2.3 Couveuses voor zwakke en/of boventallige
Dit onderzoek is in 1989 oriënterend van start
I gegaan met twee apparaten, waarvan één te
Ik kampen heeft met een technisch probleem dat nog
3<, :: ‘>> ‘:,...> *> y, Y’“:‘ * *‘: : I ” x ‘-.‘:,*,>“**” y:*::,~;~> ,,,“*cy:::-j*_ I*^^ * >*,* _.r,*x>*“ai:
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de voeding en het functioneren van de apparatuur
zal in 1990 omgezet worden in een proef.
De doelstelling is om te kijken of het mogelijk is
zwakke en boventallige biggen op een werkbare
wijze groot te brengen via kunstmatige voeding. Het
perspectief is om te kijken of er meer biggen
grootgebracht worden binnen de huidige kostprijs.
Een verbetering van de technische resultaten mag
immers niet ten koste gaan van de economische
resultaten.
** <
^ ^
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5.2.4 Geen verplaatsingen geboorte - eindaewicht
slachtvarkens
De opkomst van systemen als poliklinisch werpen
doet het aantal verplaatsingen in het leven van een
big/varken minimaal met één toenemen. Het is
duidelijk, dat verplaatsingen een nadelige invloed
hebben op de groeiprestaties. Vandaar dan ook, dat
er een afdeling ingericht wordt waar de biggen
geboren worden en waarin ze zullen verblijven tot
het afleveren als mestvarken. Geen enkele
verplaatsing in het hele leven moet dan leiden tot
betere technische resultaten. De vraag is natuurliik of
dit praktisch en economisch kan. Het onderzoek zal
deze vraag moeten beantwoorden.

5.2.5 Huisvestinq van gespeende biaaen
I .
II
I I .
De gespeende biggen zullen voor een gedeelte In
het kraamhok blijven liggen en voor een gedeelte
moeten verhuizen naar afdelingen voor gespeende
biggen. De batterii zal, hoewel de daarmee
behaalde resultaten nog altiid zeer goed zijn, met
het oog op de komende wetgeving vervallen. In
eerste instantie zal het onderzoek zich richten op
afdelingen met plafondventilatie ten opzichte van l die
met deurventilatie en eventueel enkele afdelingen
met grondbuisventilatie. Daarnaast is onderzoek
gepland naar verschillende verhoudingen dichte
vloer - roostervloer.
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5.3.1 Het terugdringen van de ammoniak-emiss/e bi(

mestvarkens
“Mest moet zo snel mogelijk de stal uit” is een veel
gehoorde kreet, maar dit is in bestaande stallen
alleen met hoge kosten te realiseren. In de nieuwe
stal is erin voorzien, dat in alle afdelingen gespoeld
kan worden bii verschillende keldersystemen.
Daarnaast is de mogelijkheid ingebouwd door
middel van gedeelteliike onderafzuiging de lucht
door een buffer te leiden, die deze lucht grotendeels
zal zuiveren van met name ammoniak.
Verschillende roosteruitvoeringen en roosteroppervlakken moeten inzicht geven in de
mogelijkheden, die deze op het terrein van de
ammoniak emissie hebben.
c “” * :’ >:
‘*AA* ‘I * . ...” *^“**“*a*lY
* c x .:......*>* *cz j” * ^^* *:.:- .L , * ^
I”” “> :
? ^” ^C !:“*. ^ :::;:> > _
” ^>^ **** x > ‘“^‘*‘:“:,A,A,,* *
5.3.2 Voederproeven
De produktie van “schonere” mest door minder
mineralen en aminozuren in het voer is een doel op
zich. Het is geen eenvoudige zaak hierover op korte
termijn duidelijkheid te verkrijgen, temeer daar de
gehaltes aan aminozuren in het voer een onderlinge
samenhang moeten hebben. Het zal duidelijk zijn,
dat de produktie van “schonere mest” niet zal slagen
als dit niet gepaard gaat aan goede technische
resultaten. De belangstelling voor een betere
vleeskwaliteit van de zijde van de producenten is
onder andere ingegeven door de onderlinge
concurrentie van verschillende vleessoorten en de
kritische instelling van de consumenten. Het
onderzoek naar een andere voersamenstelling zet
zich dan ook voort.
Voederopname en het energiegehalte in het voer
voor zowel borgen als zeugen in samenhang met het
voersysteem bliiven interessant in verband met het
vleespercentage.
<“< * <” ^^
<^-^“” * ^^ ^j”^* * >> ^ <*,* *^?<*<**1 *“*:p” ~,^*
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5.3.3 Scharrelmestvarkens
Het lopende onderzoek, tiideliik onderbroken door
de renovatie, zal hervat worden en dan gedeelteliik
met biggen, die geboren worden uit scharrelzeugen
en ook op de daarvoor geëigende wijze gehouden
zijn. Het onderzoek zal zich in eerste instantie
richten op wisselende groepsgrootten, het te
gebruiken voer en het maken van een
arbeidsbehoefte-schema. De scharrelvarkenshouderii
is er mee gediend, dat er kennis komt omtrent de
produktie van scharrelvarkensvlees qua kwaliteit en
kostprijs.

5.3.4 Diepstrooiselbed voor mestvarkens
Begin 1989 kwam een huisvestingssysteem uit Japan
in de belangstelling dat pretendeert milieu- en
diervriendelijk te zijn. Het systeem houdt in dat de
varkens gehouden worden op een strooiselbed
(meestal zaagsel) van 30 - 70 cm. diep. Aan dit
strooisel wordt een bacteriemengsel toegevoegd. Er
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ontstaat broei in het bed (temperaturen van boven
de 40 graden), waardoor er een werking
plaatsvindt, die er toe leidt, dat de ammoniakemissie
laag is. Door de broei verdampt het water uit de
mest. Deze verdamping leidt tot een lager mestvolume. Bovendien is er geen extra verwarming
nodig. Aanvankelijk keek het onderzoek sceptisch
tegen dit systeem aan, waarbii het bezwaar van de
slechtere hygiëne een grote rol speelde. De eerste
resultaten op een praktiikbedrilf in Nederland en de
relatief grote belangstelling van de praktiik voor dit
systeem heeft tot een andere opstelling geleid. Dit
heeft geresulteerd in het opstarten van een
praktiikproef onder supervisie van het Proefstation,
waaraan ook Raalte meedoet. Het is van belang
voor het gehele praktiik- en welziinsonderzoek alles
mee te nemen, wat kan leiden tot verbeteringen wat
betreft de mest- en ammoniakproblematiek.
* <*, ; **< j ” “bj : L><>
z-,‘A,
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5.4 Diversen
* De proeven omtrent de opslag van mest en de
bezinking van mest in silo’s worden voortgezet.
Daarbii zou het een goede zaak zijn, dat de
verkregen kennis op meerdere bedriiven wordt
gebundeld om zo de varkenshouder meer
informatie te kunnen geven over wat hii op zijn
bedrijf zal kunnen doen aan het mestprobleem.
* Het implanteren van levensnummers (chips), zal in
1 WO doorgaan. Het onderzoek bevindt zich nog
in de beginfase, namelijk het uittesten van het
aanbrengen en het functioneren van de chips
gedurende lange tijd. Het is niet te verwachten, dat
dit onderzoek in 1 WO zal worden afgesloten.
Daarvoor is de importantie te groot, zowel voor de
producerende en verwerkende bedriiven als de
beleidsinstanties.
7% *” “<^ j^ ^” ^*-“^^
“\

Het laten bezinken en scheiden van mest
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6. BEDRIJFSNIEUWS
Er doen zich op een bedrijf ook zaken voor, die niet
onder een proef vallen, maar voor de praktiik toch
interessant zijn.
. 1 Aujeszky entingen
In oktober 1986 is op verzoek van de
Gezondheidsdienst voor Dieren te Zwolle
overgegaan op een entschema met het Gl -negatieve
vaccin. Dit schema houdt in:
- Opfokzeugen kriigen neusspray op een leeftijd van
10 weken
- Opfokzeugen worden geënt op een leeftijd van 16
weken
- Daarna 3 x per iaar voor de vuist weg enten. Dit
geldt ook voor aile andere dieren.
Afgesproken is, dat na verloop van tijd middels een
screening het effect zou worden nagegaan. In de
X”, ” ,
> ^ ”
“” c ^ ““,>
“* ”

Biestmonster
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” uitkomst van het genoemde onderzoek
ondersteunen. Afgewacht moet worden in hoeverre
_ grote koppels perspectief hebben voor de praktiik,
c omdat met name over het werken met koppels van
deze grootte grote twijfel bestaat.
^.+ > ” 1”“^ ”
’ ^ \
I ” * , I * “C I I IC, : ““*
I_ ,

7. ALGEMENE
ACTIVITEITEN
Beurspresentaties
Ook dit jaar is het proefbedrijf present geweest op
de Landbouwvakbeurs te Borne, tesamen met het
Regionaal Onderzoekcentrum “Aver Heino”, het
Pluimveeproefbedrijf te Delden en de
Consulentschappen voor Rundvee, Varkens en
Pluimvee. Gezien de belangstelling van de
bezoekers en hun reacties was het een geslaagde
presentatie. Daarnaast heeft het proefbedriif
meegedaan aan de Groenbeurs van de lagere
j agrarische school te Twello.
*“^’ ’
I * ^ ^*^^ * ^ j ” ”
>> ” *
\: c j ^^^
> ^

Rondleiding

7.2 Excursies

” 1.’ .::In verband met de renovatie is het bedrijf voor
excursies open geweest tot 1 maart, terwijl de
woensdagmorgen voor hen, die willen bouwen of
<^
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verbouwen het gehele jaar is gehandhaafd. Dit zal
ook in 1990 het geval zijn. Medewerkers van het
CVP te Zwolle hebben daarvoor hun medewerking
verleend. Het aantal bezoekers bedroeg 1229
personen, naar herkomst als volgt gespecificeerd:
Nederland
: 1.088 personen
West Duitsland
: 121 personen
Brazilië
5 personen
Frankrijk
I
5 personen
Polen
4 personen
Tsjecho Slowakiie :
3 personen
Engeland
:
3 personen
Totaal

7.3 Jubileum

\

1.229 personen

De woensdagmorgen, voor het eerst ingesteld begin
februari 1985, is nog steeds een succes 445 mensen
maakten het afgelopen iaar van die gelegenheid
gebruik.
““”
,
“^” I
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Af”
I!en bijzonderheid dit jaar was de viering van het
25jarig bestaan van de vereniging. De activiteiten
bestonden uit een persconferentie op 9 maart met
inleidingen van Ir. J. Voermans (PV), Ir. B. Odink
(PVV) en dhr. Lanting (VPB-R bestuurslid), terwiil op
30 maart de jubileum viering plaatsvond in de
Leeren Lampe.
Onder voorzitterschap van B. Huirne, die een zaal
met 550 aanwezigen kon verwelkomen, werden
lezingen verzorgd door: Ir. R. Woudstra (Min. van
Landbouw), de heer v. Balen (Rabo Nederland) drs.
Lambers (dierensarts te Marum), F. in ‘t Hout
(varkenshouder te Meeden) en J.J. Tuininga
(bedriifsleider VPB Raalte).
Na de boerenkool met worst werd druk gebruik
gemaakt van de gelegenheid het bedrijf te
bezichtigen. Door het personeel werd aan het
gemeentebestuur een zitbank aangeboden, die in
het centrum van het dorp geplaatst werd. De
receptie daarna werd door ruim 150 personen
bezocht. De dag werd besloten met een gezellige
< ”
I^ ^. .j”,” ”
“^ “^
^” “^^ < > <*> *
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avond voor bestuurs- en kommissieleden en
medewerkers.
CS” <
* <*

?”

Jubileum Raalte

7.4

\

lezingen
j _ ” IA x ^
^
Lezinaen werden aehouden voor:
Leden studieclubuBornerbroek.
Leden pariteitsvoorlichting Reutum.
Kring Noord en Oost-Dierenartsen in Hellendoorn.
Ledenvergadering varkens KI te Raalte.
Leden pariteitsvoorlichting den Ham.
Leden pariteitsvoorlichting Kampen.
Cliënten Dierenartsen Combinatie te Marle.
Leden CBTB, Friesche Mij en ABTB te Workum.
Leden Provinciale studieclubs te Raalte.
< - Jubileum varkensproefbedrijf te Raalte.
Varkenshouderii kursus Cebeco Handelsraad te
Doetinchem.
Werkbezoek v.d. Lely op het PV te Rosmalen.
Leden ABTB en KPO te Wilp Achterhoek.
Leden pariteitsvoorlichting te Markelo.
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7.5 Radio en TV
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Medewerking werd verleend aan TV opnamen van
,’ Groen en Grondig en het Teleac programma Mest
en Milieu, terwiil geregeld deelgenomen werd aan
” de boerenrubriek van radio Oost.
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8. PUBLIKATIES
P 1.32
“Waterverbruik bij onbeperkt gevoerde
varkens”.
P 1.33
“Lysine- en energiegehalte in vleesvarkensvoer’.’
P 1.34
“Invloed van voeding van biggen en
slachtvarkens op groei en karkaskwaliteit”.

P 1.42
“Opfok van gespeende biggen”.
P 1.43
“Klimaatsnormen voor varkens”.
P 1.44
“Kwaliteitsverschillen bii biggen en
mogelijkheden tot meten en uitbetalen”.
P 1.45
“Brijvoedering gespeende biggen”.

P 1.35
“Opfok gespeende biggen”.

P 1.46
“Ruwe celstofriike voeders voor
dragende zeugen”.

P 1.36
“Inseminatie van opfokzeugen bii
eerste bronst of tweede bronst”.

P 1.47
“Toepassing van biobedden in de
varkenshouderii”.

P 1.37
plafondventilatiesystemen en
werkgangventilatie bii mestvarkens”.

P 1.48
“De voorspelbaarheid van afwiikingen
in de slachtliin door groei- en/of
gewichtsverschillen”.

P 1.38
“Wel of niet aanbinden van zeugen in
het kraamopfokhok”

P 1.49
“Voeding van gespeende biggen
(ontsluiting gerst, extra borcilac)“.

P 1.39
“Periodiek werk op zeugenbedriiven,
het weekschema en alternatieven”.

P 1.50
“De invloed van het aantal zaadcellen
per inseminatie op de reproduktieresultaten bii varkens”.

“Ve rgel i i ki ng tussen twee

P 1.40
I
I
“Bedrijven met Scharrelvarkens. ten
enquête onder bedrijven met
scharrelvarkens in 1988’.’

P 1.51
“Het gebruik van informatiesystemen
op varkensbedriiven”.

P 1.41
“Kwaliteitsverschillen bii biggen en
vleesvarkens”.

P 1.52
“Invloed van granen in het voer op de
produktiviteit van zeugen.
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