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VOORWOORD
Het is mi’ een enoegen om namens het bestuur van het Varkensproefbedrijf “Noorden Oost-Neder7and” dit jaarversla te resenteren.
Tussen alle beslommeringen door, 38
ie e herstructurering van ons proefbedriif met
zich meebrengt, is er door bedrijfsleider Tuininga en zijn medewerkers hard gewerkt
aan het biieen krijgen van de benodigde egevens. Ten aanzien van de uitvoering en
lay-out van dit jaarversla gaat onze dana uit naar het Proefstation voor de
Varkenshouderii te Rosma7en.
Ondanks de verbouwing konden ook in 1990 de proeven, zij het op wat beperkter
schaal, normaal doorgang vinden.
Er komt enorm veel op ons varkenshouders, af. Daardoor wordt het praktiikonderzoek in onze sektor steeds belangrijker. Ongenuanceerde wensen vanuit de maatschappi’ op het gebied van het welzijn van dieren worden door het praktijkonderzoek
gefilterd tot zinvolle proeven en voor de praktijk haalbare stalsystemen. Denk hierbii
aan biivoorbeeld groepshuisvesting van zeugen en aan de scharrelvarkenshouderii.
Zo mogelijk nog ingrijpender voor de varkenssektor zijn de diverse milieumaatre elen
waar we mee te maken hebben en krijgen. Het is een uitda ing hiervoor vanuit c?e
rimaire sektor door onderzoek tot antwoorden te komen. 8 ok varkenshouders willen
I: un schouders zetten onder de opdracht te komen tot “schone” produktiemethoden.
De samenstelling van de mest, wordt vrijwel geheel bepaald door wat het dier via het
voer tot zich neemt. Voederproeven zijn in dit kader van levensbelang.
Van levensbelang is ook dat door deugdeliik onderzoek wordt aangetoond hoe en
met welk percentage de ammoniakemissie uit stallen is terug te dringen. De
cijfermatige gegevens hieromtrent zouden al op tafel moeten lig en.
Immers, varkenshouders die verder willen zullen alleen dan de s4ag overleven
wanneer zij hun bedrijf tijd; kunnen aanpassen en tot een economisch gezonde
omvang kunnen uitbouwen. i: aartoe is in veel gevallen een aanpassing van de
hinderwetvergunning nodig en komt men in aanvaring met ecologische richtliinen. De
enige opening zit dan in het renoveren tot en/of bouwen van schone(re) stallen.
Nogmaals: Ook op dit terrein is onderzoek dringend gewenst.
Het jaar 1990 stond nog in het teken van de drastische renovatie van het
Varkensproefbedriif te Raalte.
Het zullen met name de praktische varkenshouders zijn die weten wat een verbouwing
op een bedriif betekent. Het bedrijf moet doordraaien, terwiil er daarnaast veel
denkwerk, hak- en breekw erken tens
I otte ook bouwwerk moet worden verricht. AI
onze medewerkers hebben dit aan den lijve ondervonden en ervaren dit nog steeds,
waarbij de naam van Jan Kortman met ere mag worden genoemd.
Een en ander moet echter ook nog betaald worden. Het is bij een verbouwin (veel
meer dan bij nieuwbouw) een grote kunst de te verwachten kosten te voorspe7len c.q.
ze in de hand te houden. Tot dusver zijn de heren Tuininga en (bestuurslid) Mensink
daar goed in geslaagd.
In juni van dit jaar is de nieuwe MiIieustaI ter bezichtiging opengesteld.
Voor het overige is ons bedriif om verschillende redenen voor excursies gesloten. Over
niet al te lange tijd echter zet “Raalte” haar poorten weer open en bent U weer als
vanouds van harte welkom.
Als bestuur danken we al onze medewerkers en adviseurs voor hun inzet.
Ook de financiers: overheid P.V.V. en subsidianten in onze regio als de provincies, de
leverende en afnemende industrie en de landbouworganisaties zeggen wij harteliik
dank voor hun financiële en morele steun!
J.W. Hendriksen
voorzitter bestuur
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BESTUUR EN BEHEER

De vereniging Varkensproefbedrijf “Noord- en Oost Nederland”, statutair gevestigd te
Raalte, exploiteert het bedrijf en heeft als leden:
- de standorganisaties in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
- de vereniging voor bedriifsontwikkeling in Flevoland.
Het bestuur wordt gevormd door personen, aangewezen door de ledenorganisaties,
aangevuld met bijzondere bestuursleden zonder stemrecht. Het secretariaat wordt
statutair waargenomen door de adiunct-directeur van het Proefstation voor de
Varkenshouderii te Rosmalen.
1.1 Bestuurssamenstebng
Naam

Woonplaats

Organisatie

Functie

J.W. Hendriksen
Ir. J.A.M. Voermans
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

Zel hem
Zetten
Markelo
BeItrum
Tollebeek
Hooghalen
Ruurlo
Boekelo
Eenum
Witmarsum
Arriën

CBTB Gelderland
PV Rosmalen
OLM
ABTB Gelderland
Ver. Bedr. Ontw.
CLO’s Drenthe
GMvL
ABTB Overi isseI
CLO’s Groningen
CLO’s Friesland
CBTB Overijssel

Voorzitter
Sekr./Penn.
Vice voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Adviserende bestuursleden:
Dr. ir. L.A. den Hartog
Ir. W.G. de Gans
Ing. J.J. Tuininga

Aftr.
991
993
993
992
992
991
992
993
991
992

PV Rosmalen
Ingenieur CL Overijssel
Bedrijfsleider

Mutaties:
- De bestuursleden Mensink, Huirne en Feitsma waren reglementair aftredend.
- In de algemene ledenvergadering van 28 juni 1990 werden zii herbenoemd, omdat
ze alle drie door hun organisatie werden voorgedragen voor nog een
zittingsperiode.
- De heren Kosse, Entzinger en van de Lacht vertrokken wegens het opheffen van de
Consulentschappen. Daardoor verviel hun adviserend bestuurslidmaatschap.
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Vleesvarkens

- Individuele huisvesting
- Hokken met halfroostervloer
- Hokken met volledig roostervloer
- Bungalows
- Scharrelvarkens met/zonder uitloop

64
320
192
40
80

Totaal

696

Legenda, behorende bii plattegrond vóór renovatie
A: kantoor, vergader- en/of excursiezaal, kleedruimtes
B: dienstwoning
C: stalen silo met driivende folie
D: mestsilo van ter plaatse gestort beton met tentafdekking
S: mestscheidingsinstallatie
Stal Fl - 100
KOH: schuine opstelling halfrooster zeug aangebonden
- 200
KOH: zeug losstaand
- 300
KOH: zeug losstaand verwarmde metalen platen
- 400
multi-suckling voor 10 zeugen
- 700-800
KOH: schuine opstelling halfrooster
- 900- 1000
KOH: idem met verschillende afmetingen dichte vloer
- 500-600
dragendezeugen aangebonden

+-----raak

Plattegrond vóór renovatie

drosteweg

Stal F2 - 100
- 200-300
- 400
- 500
- 600-700
- 800
- 900

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

Stal F3 - 100
- 200

biggen bungalows
gespeende biggen - kistenstal

Stal F4 - 100-200

opfokzeugenstal

Stal
Stal
Stal
Stal
Stal
Stal
Stal

Ml - 100 t/m 400
M2 - 100-200
M2- 300
M2 - 400
M3
M4
M5

vleesvarkens op halfrooster
vleesvarkens op volledig rooster
opfokzeugen met voerstation
vleesvarkens op halfrooster
vleesvarkens individuele huisvesting
vleesvarkensbungalows
scharrelvarkens

Rondom het bedriif ligt 65 ha grond, als volgt in gebruik:
- 1 ha erf en gebouwen
- 5,5 ha grasland
2.2 Stand van zaken renovatie
Een meerjarenplanning voor aanpassing van de gebouwen, opgesteld door het
bestuur, kwam in 1988 in een stroomversnelling door het beschikbaar komen van
WIR-BTW-gelden. Het geld dat beschikbaar gesteld was voor kwaliteitsverbetering,
onder andere voor de proefbedrijven, moest in 1989 besteed worden.
Uit de geledingen van onderzoek, praktiik en voorlichting zijn drie werkgroepen
geformeerd die de plannen om tot een totale renovatie te komen hebben opgesteld.
De plannen zijn tussentiids steeds getoetst en door Bouwcommissie en bestuur
bijgesteld.
Begin december 1989 kon het totaalplan, financieel onderbouwd, in Den Haag
worden ingediend. Ondertussen was de bouw van de nieuwe MiIieustaI voor 420
vleesvarkens en de verbouw van de opfokzeugenstal tot scharrelvleesvarkensstal al
gestart.
De uitvoering van de werkzaamheden zal in totaal ongeveer 2,5 jaar in beslag
nemen. De renovatie is onderverdeeld in 4 fasen, te weten:
Bouw MiIieustaI, verbouw opfokstal tot scharrelvleesvarkensstal,
Fase 1:
bezoekersgang M3.
Fase II: Verbouw van twee meststallen tot huisvesting voor scharrelzeugen, inrichting
Woldrix-systeem, verbouw veecodestal en bouw berging, dit alles met een
bovenlangse bezoekersgang.
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Fase III: Verbouw vermeerdering met bezoekersgang, infocentrum.
Fase IV: Schone-vuile weg, kantoorgebouw annex kleedruimtes, kantine en
vergaderzaal.
Fase I en II zijn in 1990 afgerond. Aan fase III wordt gewerkt.

Plattegrond na de verbouwing
1.

Kraamopfokhokken/
groepskramen

- Kraamopfokhokken met diverse boxen en
verschillende hok- en vloeruitvoeringen

- Biggencouveuse-afdeling
- Afdeling groepskramen
- Kraam/mestafdeling
- Info-ruimte
2. Gespeende biggen

- Biggenopfokhokken. Verschillende afdelings-

3. Opfokzeugen/

- Dekafdelingen, waarvan 1 volledig geklimatiseerd
- Opfokzeugenafdelingen

grootten, ventilatiesystemen en hokvormen
dekstal/ionge zeugen
in groepshuisvestinga

4. Drachtige zeugen

- Jeugdgroep drachtige zeugen
(groepshuisvestings)-systeem Shuttle Feeder
- Zeugen in groepen met voerstation

- Groepshuisvesting met individuele
zelfsluitende voerligboxen
5. Scharrelvermeerdering

- Kraamopfokhokken
- Guste en drachtige scharrelzeugen in
groepshuisvesting

6. Scharrelvermeerdering

- Kraamopfokhokken/groepszogen/
groepsopfokhokken

7.

Individuele varkensstal

- Vleesvarkensstal met 60 individueel
gehuisveste dieren

8. Scharrelmesterii

- Scharrelvleesvarkensstal

9. MiIieustaI
(vleesvarkensstal)

- 7 vleesvarkensafdelingen met in totaal
420 dieren; verschillende
vloeruitvoeringen en mestvoersystemen
Alternatieve oplegtrajecten
-( vanaf 12 kg)
- Aangebouwd: mestbewerkingseenheid

10. Kantoorgebouw

- Kantine, vergaderzaal annex
excursieruimte, hygiënesluis

ll. Woning
P: Parkeergelegenheid
M: Mestopslag: stalen silo, betonsilo, kunststof mestzak
U: Uitloop van scharrelzeugen
Plattegrond milieustal, fase I.
Toelichting:
- 7 afdelingen met elk 60 vleesvarkens.
- Hokafscheidingen van gemakkelijk te reinigen materiaal.
- Diverse roostervloeruitvoeringen en spoelsystemen.
- Diverse typen plafondventilatie.
- Ventilatie, gedeeltelijk onderafzuiging.
Het FOMA heeft, evenals de SPOM, een belangrijke financiële bijdrage geleverd om
te komen tot een stal, waarin proeven kunnen worden genomen op het gebied van
amoniak-emissie en lucht- en mestbehandeling.
Cebeco Bedriifsuitrusting BV plaatst een mestverwerkingseenheid voor mest- en
luchtbehandeling.
Stal voor 200 scharrelvleesvarkens, fase I.

Fig. 1 :

Plattegrond milieustal, fase I

- Diverse hok- en vloeruitvoeringen.
- Natuurlijke ventilatie.
- Uitloop
Huisvesting voor scharrelvarkens in de vermeerdering, fase ll.

Fig.2:

\

Stal voor 200 scharrelvleesvarkens, fase I
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- Uitloop voor guste en dragende zeugen.
- Mogelijkheid voor multi-suckling met 3 zogende zeugen.
- Diverse KOH.
Vermeerdering, fase III.

cl-

brcr
or

gusle en
gedekte zeugen

i

Fig.3:

-

experimentele KOH

Huivesting voor scharrelvarkens in de vermeerdering, fase II

- Verschillende typen KOH.
- Afdelingen voor couveuses.
- Groepskramen.
- Afdeling van geboorte tot 105 kg.
Fig.4: Vermeerdering

Vermeerdering: Opfokzeugen, dekafdelingen, jeugdgroep (groepshuisvesting),
gespeende biggen, fase III.
- Biggenopfok in verschillende hoktypen en met verschillende vloeruitvoeringen.
- 1 geklimatiseerde dekafdeling, een dekafdeling met verzwaarde isolatie en een
normale dekafdeling.
Fig.5: Vermeerdering: opfokzeugen, dekafdelingen, jeugdgroep

II

/-.

Plattegrond groepshuisvesting zeugen, fase ll.
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Groepshuisvesting dragende zeugen: een afdeling met voerstation, een afdeling met
Hendrix-Wol brin ksysteem.
Fig.6:
Plattegrond groepshuisvesting zeugen, fase Hl

De plannen, zoals hier globaal omschreven, zijn ontwikkeld door onderzoekers van
het Proefstation voor de Varkenshouderii, specialisten van het CVP en medewerkers
van het Varkensproefbedriif. Ze zullen ertoe leiden, dat het bedrijf zijn taken weer
naar behoren kan uitvoeren.
De bouwcommissie nieuwe stiil, tijdelijk 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 heeft de volgende leden:
G.W. Mensink
Bestuurslid-voorzitter
Ing. J.J. Tuininga
Bedrijfsleider-coördinator
Ir. J.A.M. Voermans
Secretaris bestuur
Ing. J.G. Plagge
Regionaal onderzoeker
J.H. Kortman
Ass. bedrijfsleider
Opmerking:
In verband met het opheffen van de consulentschappen zijn de heren de Gans,
Legters, AItena, Tuinte en Ellen tussentijds uitgetreden.
Gestart met de bouw in augustus 1989, kon de nieuwe vleesvarkensstal voor 420
dieren, de zogenaamde MiIieustaI, in juni 1990 in gebruik worden genomen. De vele
nieuwe snufies die ingebouwd moesten worden zoals diverse keldervormen,
kelderafmetingen, ventilatieplafonds en spoelsystemen hebben geleid tot enige
vertraging. De eerste ronde is benut om ervaringen op te doen en eventuele
aanpassingen te verrichten. Zo zijn na de eerste ronde de kunststofmestzakken in de
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kelder van twee afdelingen vervangen. De oorzaak was, dat ze scheurden. Ze zijn

dus voor het beoogde doel, het opvangen van mest, niet geschikt. Ze zijn vervangen
door eternit met grèstrog. Ook het rooster met dicht middenstuk (U betonrooster)
voldoet niet vanwege een te grote bevuiling. Omdat twee rondes meer duidelijkheid
geven, is besloten deze roosters nog één ronde te laten liggen. De eigen-ontwerp
afsluiters lieten vocht door. Ze werden vervangen door afsluiters met een bal. Aan de
sproei-installatie wordt nog gesleuteld. Naar verwachting zal in 1991 de
mestverwerkingseenheid van Cebeco Handelsraad geïnstalleerd worden.
De scharrelvleesvarkensstal is gereed, doch wordt momenteel gebruikt voor de
opvang van dieren, die elders op het bedriif niet meer gehuisvest kunnen worden in
verband met de verbouwing. Eventuele knelpunten kunnen nog verholpen worden
voor de proeven van start gaan. De M3, de stal voor individueel gehuisveste
vleesvarkens, heeft alleen een verandering ondergaan door het inbouwen van een
bezoekersgang. Sinds de aanpassing ligt nu de twee ronde erin.
De huisvesting voor scharrelzeugen is gereed en in gebruik. Ook voor deze
afdelingen geldt, dat er eerst zeugen uit de reguliere houderii in liggen ter oriëntatie.
De bovenlangse bezoekersgang is gereed, terwiil aan de loopbrug, de verbinding
tussen twee stallen, wordt gewerkt. Een alternatief voor de groepshuisvesting met
voerstation, het Woldrix-systeem, is in november in gebruik genomen.
Op dit moment, februari 1991, is de renovatie gevorderd tot de vermeerdering. Deze
zal in gedeelten worden aangepakt met als sluitstuk de huisvesting voor gespeende
biggen.
Het idee om een geklimatiseerde dekstal te bouwen is uitgewerkt en door diverse
instanties ter financiering opgepakt. In het kort komt het erop neer, dat er drie
dekafdelingen worden gerealiseerd, te weten:
- praktiikdekafdeling
- volledig geklimatiseerde dekafdeling
- zwaar geisoleerde dekafdeling
Het doel is om het effect te meten op berigheid en vruchtbaarheid, maar ook om te
werken aan een sterke verlaging van de ammoniakemissie.
De NOVEM, de provincies Drenthe, Overiissel, Gelderland en Flevoland, alsmede
ABC-Gelderland en Tolsma 2000 participeren in dit project.
Concluderend kan gesteld worden, dat de renovatie naar tevredenheid verloopt.

3. OVERZICHT VARKENSSTAPEL
De zeugenstapel bestaat grotendeels uit Fl zeugen (YN) met een kern NL zeugen voor
de eigen aanwas.
Het Nederlandse Varkensstamboek (NVS) 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 geinsemineerd volgens de DHZ-methode met sperma van beren
van de KI vereniging Noord-Oost Nederland. In overleg met de inspecteur van het
varkensstamboek en een vertegenwoordiger van de KI wordt tweemaal per jaar een
keuze gemaakt uit het berenbestand, foktechnisch uit de NL en GY-Z beren,
proeftechnisch uit de GY-S beren.
In principe wordt er op woensdag gespeend, zodat de meeste inseminaties op
maandag plaatsvinden. Een bilkomend voordeel daarvan is, dat er weinig zeugen in
het weekend werpen.
3.1

Technische resultaten fokkerii

De resultaten zijn berekend aan de hand van het BIG-programma.
Tabel 1 t/m 4 geven de technische resultaten weer.
Aangezien de resultaten zijn berekend volgens een nieuw programma kunnen de
ciifers op onderdelen afwijken van de cijfers die gepubliceerd zijn in het vorige
jaarverslag.

Bedrijfsresultaten zeugenhouderii
Tabel 1:

1988

1989

1990

1. Gemiddeld aantal aanwezige zeugen
2. Gemiddeld aantal aanwezige opfokzeugen

333
196

322

307

161

156

3. Bedrijfsworpindex
4. Grootgebrachte biggen per zeug per jaar*
5. Gespeende biggen per zeug per jaar
6. Aantal levend geboren biggen per worp
7. Aantal dood geboren biggen per worp
8. Percentage uitval biggen tot spenen
9. Aantal gespeende biggen per worp
10. percentage uitval biggen na spenen

2,19

2,20

2,27

2:
10:s

2;

2;f

1110
0,6
10,2
9,8

112

1018
0,6
11,4
9,6
1,9

ll. Lengte zoogperiode in dagen
12. Interval spenen - eerste inseminatie
13. Interval eerste - laatste inseminatie
14. Verliesdagen per afgevoerde zeug

31 ,l
7,8
2,9
36,8

31,3
7,4
3,7
52,7

30,6
7,l
4,0
36,3

017
11,2
917
111

1988

1989

1990

15. Percentage uitval zeugen per jaar
16. Percentage ingezette zeugen per aar

67
56

56
59

69
44

17. Percentage eerste worpen
18. Percentage her-inseminatie
19. Afbigpercentage van eerste insen inatie

24
8
84

25
9
78

23
10
82

233
32
58
192

234
32
26
188

242
32
89
225

70
23,2
310

70
23,7
317

72
25,7
338

20.
21.
22.
23.

Leeftijd eerste levensinseminatie (d)
Aanvoer -/ oplegleeftijd opfokzeugen (d)
Percentage uitval opfokzeugen
Gem. leeftijd bii uitval opfokzeugen (d)

24. Leeftijd van de grootgebrachte biggen (d)
25. Gewicht van de grootgebrachte biggen (kg)
26. Groei van de grootgebrachte biggen (g/d)

* Het berekend aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar was in 1990 geliik
aan 21,3 biggen. Dit aantal is berekend op basis van het aantal gespeende biggen
en het sterftepercentage na spenen.
Door inkrimping van de zeugenstapel ten laste van de renovatie zijn er in 1990
relatief meer zeugen verkocht.

Tabel 2:
Uitval biggen bii de zeug in %

Doodliggen
Niet levensvatbaar
Onbekend
Achterbliivers
Spreidzit
Maag - darmstoornissen
Doodbiiten
Gewrichtsaandoeningen
Zenuwontsteking
Geen zog
Luchtwegen
Beenwerk
Binnenbeen
Overige

1988

1989

1990

32,12
29,73
12,76

43,Ol

7,63

36,09
25,25
10,40
7,15
5,34
4,85
2,72
1,66
1,24
0,74
0,62
0,25
0,22
3,47

8034
878
10,93%

7778
805
7 0,35%

7525
836
1 l,ll%

5,Ol
3,87
2,16
0,91
5,81

Totaal geboren
Totaal gestorven
% uitval tot spenen

19

1768
8,72
8,48
7,43
6,93
1,31
0,96
0,63
0,63
0,63
0,48
0,36
2,75

/
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Tabel 3:
Uitval gespeende biggen in %

Maag - darmstoornissen
Slingerziekte
Onbekend
Achterblijvers
Luchtwegen
Beenwerk
Zenuwontsteking
Overige
Totaal gespeend
Totaal gestorven
% uitval na spenen

1988

1989

1990

44,60
27,00

l,ll%

40,24
21,95
14,63
6,lO
1,22
3,66
2,44
9,76
6825
82

1,20%

40,94
23,62
21,26
3,94
3,94
0,79
0,79
4,72
6675
127

1988

1989

1990

24,3

17,8

719
10,6
7,9

8,3
7,6
8,3

18,4
9,3
6,l
5,O
10,9

8,64
7285
81

1,90%

Tabel 4:
Uitval zeugen in %

Beenwerk
Produktie
Niet berig
Leeg
Uier
Aujeszky positief
Terug komers
Onbekend - diversen
Verwerpen
Ziekte - ouderdom
Dood

3.2

20,l

11,7

518
3,7
1,l
8,4

12,2

12

9,6
3,9
814
3,1

9,l

10,2
10,6
10,6
6,l
2,l

Technische resultaten mesterii

In het afgelopen jaar zijn in verband met de renovatie pas in juli weer vleesvarkens
opgelegd. Daardoor zijn de gegevens beperkt.
Tabel 5: Technische resultaten mesterii

Aantal vleesvarkenplaatsen
Gemiddeld aanwezig

\
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1988

1989

1990

686
594

686
391

680
275

/

Groei per dier per dag (g)
Voederconversie
Voer opname per dier per dag (kg)
Percentage uitval
Gemiddeld opleggewicht (kg)
Gemiddeld aflevergewicht (kg)
%AA+A
Vlees percentage

1988

1989

1990

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

795
2,91
2,22
016
25,2
108,5
83,5
52,5

801
2,93
2,23
0,4
25,8
110,2
82,5
52,6

Opmerking:
De resultaten over 1990 zijn met de hand berekend en kunnen voor groei,
voederconversie en voeropname een kleine afwijking hebben.
3.3

Financieel overzicht

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de financiële administratie.

Uitgaven

Investeringen
Personeelskosten
Werk door derden
Bedriifskosten
Exploitatiekosten
Overige kosten
Totaal uitgaven
Ontvangsten
Levende have
Werk Voor derden
Overige opbrengsten
Grasland
Subsidie
Totaal ontvangsten

Begroting

Werkeliik

235.500
465.000
15.000
166.500
680.000
70.500
1.632.500

304.000
471.500
42.000
174.000
505.500
84.500
1.581.500

Begroting

Werkelii k

1.019.100
0
5.000
7.000
601.400
1.632.500

876.100
12.500
4.360
1.500
687.040
1.581.500

I

Opmerkingen:
- Bovenstaande bedragen zijn exclusief de renovatiekosten.
- Subsidies; 50% Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
40% PW en 10% door derden.
- Naast de normale jaarlijkse subsidie die zij geven, hebben de provincies Drenthe,
Overijssel, Flevoland en Gelderland steun verleend in de vorm van proiectsubsidies.
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4. BEDRIJFSVOERING
AIS uitgangspunt wordt het principe gehanteerd, dat het uitvoeren van bepaalde
periodieke werkzaamheden op vaste tiidstippen moeten gebeuren. Regelmaat is
gunstig voor de dieren en komt de werkorganisatie ten goede.

4.1

Opfokzeugen

De zeugenstapel bestaat voor het grootste deel uit GY-zeugen en een kern NL-zeugen.
De aanvulling geschiedt door middel van eigen aanfok door gebruik te maken van
een selectieve berenkeus. Periodiek vindt hierover overleg plaats met
Varkensstamboek en Kl.
De selectie van opfokzeugen vindt plaats op de dag van nummeren, op de leeftiid van
ongeveer 10 weken en op het slachtgewicht. De selectiecriteria bestaan dan vooral uit
de mate van ontwikkeling, het exterieur, het beenwerk, de uierkwaliteit en het aantal
en de ontwikkeling van de spenen. Dit omdat de foktechnische keuze al eerder is
gemaakt.
Getracht wordt de berigheid op te wekken door bekende maatregelen als verplaatsen
en beercontact. Berig spuiten wordt in principe bii fokmateriaal niet gedaan, bij de
andere zeugen in zeer beperkte mate. Gestreefd wordt naar dekken in de tweede
bronst en na een leeftijd van 220 dagen.
4.2

Zeugen

In de zeugenstapel wordt zo mogelijk geselecteerd op vruchtbaarheid. Door de
natuurliike uitval ten gevolge van bijvoorbeeld beenwerk en uierkwaliteit bestaat
daarvoor maar weinig ruimte (zie tabel 4: uitval zeugen in %).
De guste en dragende zeugen in individuele huisvesting worden eenmaal per dag
gevoerd (‘s morgens). Ze krijgen tweemaal per dag water. Beperking van de drinktiid
is een mogelijkheid om het ds-gehalte van de mest te verhogen.
De dieren in groepshuisvesting ontvangen hun portie in een keer, maar kunnen dat in
meerdere keren opnemen. Ze kunnen onbeperkt water opnemen. De ervaring heeft
geleerd dat deze zeugen zichzelf beperken in de hoeveelheid drinkwater.
Het spenen gebeurt op woensdagmorgen, waarbij in principe zeug en biggen
worden verplaatst. De meeste zeugen zijn dan op maandag berig, een enkeling op
t
dinsdag. OnmiddeI”k
11 na ehspenen
wordt de afdeling nat gemaakt, gereinigd en
ontsmet zodat er de volgende morgen nieuwe zeugen in kunnen komen.
De berigheidscontrole gebeurt tot insemineren dagelijks, daarna alleen rond de Se en
6e week na dekking. De drachtigheidstest wordt uitgevoerd op de 3Oe tot 32e dag,
negatieve dieren worden één week later opnieuw getest. Zijn ze dan nog negatief dan
kriigen ze een hormooniniectie, waardoor de guste dieren berig worden.
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4.3 Biggen
De gespeende biggen gaan per toom naar batteriien, grondhokken of bungalows en
worden daar, na een aanvankelijke beperking, onbeperkt gevoerd. Gespeende
biggen vormen de diercategorie met de meeste risico’s, zodat een intensief toezicht
nodig is. Speendiarree en slingerziekte komt nog steeds voor, ondanks veel zorg.
Zorgen voor een goed klimaat, weinig voeroverschakelingen en medicinale
behandelingen leiden niet altiid tot het gewenste resultaat. Vandaar dat op
regelmatige tilden diermateriaal naar de Gezondheidsdienst gestuurd wordt om te
weten te komen welke verwekker de oorzaak is van de kwaal. Gericht behandelen is
dan mogelijk. De biggen ontvangen Biggenkruimel-speciaal tot twee weken na het
spenen om dan geleideliik over te gaan op babybiggenkorrel. Op een gewicht van
23-25 kg gaan ze naar de mesterii, hetzij op het eigen bedriif, hetzii bil de vaste
mester.
4.4 Vleesvarkens
De vleesvarkens worden in principe onbeperkt gevoerd aan de briibak, tenzii proeven
een andere voermethode vragen. Gemengd mesten is standaard. De controle op de
dieren vindt tweemaal per dag plaats, de controle op de voerbak eenmaal per dag,
die op drinknippels regelmatig. Tot een gewicht van 35 a 40 kg ontvangen de dieren
startvoer, daarna vleesvarkensvoer. De aflevering vindt, indien mogelijk, in twee keer
plaats.
4.5 Entingen
Aujeszky

: - opfokzeugen + 12 weken oud (neusspray)
- opfokzeugen + 16 weken oud
- alle zeugen I- opfok ouder dan 4 maanden, 3 x per jaar
- vleesvarkens + 5 weken na opleg
Vlekziekte : - opfokzeugen - 5 maanden oud
- opfokzeugen - 6 maanden oud
- alle zeugen + 14 dagen na het werpen
Parvo
: - opfokzeugen + 6 maanden oud
- eerste worpszeugen - 14 dagen na het werpen
Coli
: - opfokzeugen en 6 weken - 14 dagen voor het werpen.

\
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ERVARINGEN

5e
5.1

Overzicht Aujeszky-onderzoek

Stand per 1 november 1990
Aantal biesmonsters

Pariteit Aantal
dieren
+

1
2
3
4
5
6
7
2 dieren afgeleverd
8
1 dier afgeleverd
9
10
>
2 dieren afgeleverd

Opmerkingen

Aantal bloedmonsters
+

+/-

3

3
5
6
3
11
11
7

0
0
0
0
0
0
0

0

6

0

0

0

3
7

110
62
46
30
24
27
14

107
57
40
24
11

2
3
4
2
2

0
0
0
3
2

3

2

0

3

2

7

0

3
10

0

0

0

Samengevat in percentages

Worp :
% neg. biest:
% neg. bloed:

1
99

100

2
97

100

4
87
91

5
54
92

6
19
89

7
14
78

8
0
14

9
0
0

>lO
0
0

De resultaten vertonen een gunstig
beeld. De meeste positieve dieren zijn
afgevoerd. Het onderzoek wordt nu
voortgezet door per kwartaal van 50
zeugen biest af te tappen. Positieve
dieren ondergaan nog een bloedtap.

Nemen van biestmonster

\
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- routinematige werkzaamheden te automatiseren, waardoor meer tijd vrij komt voor
controle van de dieren.
Doel van dit onderzoek is na te gaan of het gebruik van het geautomatiseerde
voerstation perspectief biedt in een veranderend systeem van zeugenhouderii. In
1988 is de indeling van de stal voor de dragende zeugen gewijzigd. De ligruimte is
gemaakt langs de buitenkant van het hok en voorzien van vloerverwarming. De
diepte van de ligruimte is 2 meter.
Voor de opfokzeugen is een aparte afdeling met voerstation gemaakt in de stal M2.
Bij deze categorie dieren is de ligruimte in het midden van het hok gemaakt, met de
mestruimte aan de buitenziide.
Figuur 1: Zeugenafdeling met zeugenvoerstations

ligruimte

A

rooster
ligruimte
ligruimte

Figuur 2:

werkgang / se aratieruimte

-_d-Jx

Opfokzeugenafdeling met voerstation

B

ligruimte

ligruimte

rooster

.
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Vergelijking individuele huisvesting - grsepshuisvesting
In deze proef zijn de opfokzeugen na het dekken:
- aangebonden;
- geplaatst in de groepshuisvesting samen met oudere zeugen;
- geplaatst in de groepshuisvesting, bestaande uit alleen opfokzeugen.
De opfokzeugen, toegekend aan de groepshuisvesting, zijn na de eerste worp
allemaal verplaatst naar de groepen met oudere zeugen.
In tabel 1 zijn de resultaten van de eerste worps zeugen binnen de groepshuisvesting
opgesplitst in een groep oudere zeugen en in een opfokzeugengroep.
Omdat na de eerste wor13 aeen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de groep
oudere zeugen en de OpfoLeugengroep, zijn in tabel 1 de resultaten van dë
groepshuisvesting samengevoegd.
Tabel 1: Vergelijking aanbinden - groepshuisvesting
Individuele
huisvesting
Oudere
zeugen
1 e worp
Aantal gedekte opfokzeugen
Aantal herdekkingen
Aantal worpen
Aantal gespeend
Levendgeboren
Doodgeboren
Mummies
Biigelegd
Levend + biigelegd
Gespeend
Gestorven
Uitval zeugen

71
5 = 7%
58
58
10,2
0,4
0,3
+ 0,9
11,l
10,2
8%
10 = 14%

Groepshuisvesting
Opfokzeugen

74
5 = 7%
49
48
9,9
0,4
0,2
+ 1,6
11,5
10,7
8%
5=7%

84
lO= 12%
56
52

10,l

0,6
W

1 ,o

11,l
9,9
11%
5 = 6%

De invloed van waterverstrekking tiidens het voeren op het voeropnamegedrag van
drachtige zeugen in groepshuisvesting, gevoerd via een voerstation.
Op het Varkensproefbedriif te Raalte wordt vanaf1983 onderzoek gedaan naar
groepshuisvesting van dragende zeugen, die worden gevoerd via een voerstation.
Aanvankelijk werden de zeugen twee keer per dag gevoerd. Om de rust in de groep te
bevorderen is later overgegaan tot een keer daags voeren. In het begin werd het voer
droog verstrekt, zonder toevoeging van water. De indruk bestond dat een vrij groot aantal
zeugen hun toegekende portie voer niet volledig opvraten. Om de voeropname en de
vreetsnelheid te bevorderen zijn later voorzieningen aangebracht, waarmee gelijktiidig
met een portie voer een beperkte hoeveelheid water kon worden gegeven.

\
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Belangrijkste conclusies:
- toevoeging van water aan het voer geeft een duidelijk betere voeropname;
- 40 - 50 cc water per 100 gram voer is voldoende;
- de zeugen moeten voldoende tijd hebben om het voer op te kunnen nemen;
- het ras van de zeugen is van invloed op de voeropname;
- jonge zeugen hebben vaker en meer restvoer dan oudere zeugen;
- ongeveer 90% van de tijd is het voerstation door een zeug bezet.
Meer dichte vloer in het kraamopfokhok.
Het merendeel van de kraamopfokhokken in Nederland is voorzien van een
halfroostervloer, waarbii het dichte vloergedeelte in de regel niet meer dan één meter
bedraagt. De afmetingen ervan worden in belangriike mate vrees dat verkleining van
het roostergedeelte tot bevuiling leidt.
Ten aanzien van zeugen met biggen wordt in samenwerking met de LUW aandacht
besteed aan de inrichting van het kraamhok en het al dan niet aanbinden van
zeugen. Ook de mogeliikheid van het vergroten van het dichte vloergedeelte verdient
onderzoek.
Het ligt in de verwachting dat de zeugen gemakkelijker op kunnen staan en gaan
liggen en een meer comfortabele ligplaats hebben, terwijl de biggen een grotere,
goed begaanbare, loop- en ligruimte geboden wordt. Ook de te verstrekken neemt
toe. Naast technische resultaten zullen in dit onderzoek ook arbeidsbehoefte,
bevuiling en gedrag geregistreerd worden.
Onderzoek kraamopfokhokken.
Het doel van deze proef is om vragen met betrekking tot de keuze van een type
kraamopfokhok te kunnen beantwoorden vanuit verschillende gezichtspunten.
Voor de technische resultaten van een vermeerderingsbedrijf is de kraamfase van
groot belang. In de zoogperiode moet getracht worden om met weinig arbeid de
levendgeboren biggen in leven te houden en snel te laten groeien, zonder dat dit
nadelen oplevert voor de zeug. De inrichting en de vorm van het kraamopfokhok
spelen daarbij een belangrijke rol, naast bijvoorbeeld de afdelingsgrootte of het
stalklimaat.
De uitval van de biggen in het Enkomi-, Carrousel- en Deens kraamopfokhok is
duidelijk hoger dan in het referentie-, nieuwe schuine- en het Agramatickraamopfokhok. Naarmate de zeug tijdens de kraamfase meer bewegingsvrijheid
geniet, neemt de uitval van de biggen vooral door trauma (doodliggen, doodtrappen
en doodbijten) toe. Verder blijkt uit de resultaten dat bij beperking van
bewegingsvrijheid door aanbinden of opsluiten (losstaand) in een box, de uitval van
de biggen niet duidelijk verbetert.
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6.2 Biggen
Perspectieven van de verwarmde biggenbungalow.
De biggenbungalow heeft in Nederland als bedriifssysteem geen opgang gemaakt,
maar wordt in beperkte mate wel toegepast om de opvangcapaciteit van de
vermeerderingsbedrijven te vergroten en daarmee de afzet van
biggen te vergemakkeliiken. Als belangrijkste argumenten voor deze keuze worden
genoemd de lage bouwkosten en het energie-arme gebruik.
Inmiddels is een bungalow op de markt gebracht waarvan het dichte vloergedeelte
verwarmd kan worden. Hiervan is een drietal exemplaren op het Varkensproefbedriif
te Raalte geplaatst.
Hoewel niet verwacht kan worden dat met dit type bungalow alle eerdergenoemde
bezwaren komen te vervallen, is het gewenst dat een proef uitgevoerd wordt die de
meerwaarde ervan zal onderzoeken ten opzichte van de onverwarmde bungalow en
de vlakke batterij.
Tabel 2: Ongecorrigeerde eindresultaten
Batterij
vloerverwarming
Groei
Voederconversie
Voeropname
Uitval (%)

444
1,55
686

1,5

Bungalow met

Bungalow zonder

401
1,50
601

411
1,49
611

2,7

2J

Vergelijking normaal drinkwater en drinkwater met daaraan toegevoegdO,3%
“Aquatreet”.
Dit onderzoek is in mei 1989 voortiidig beëindigd in verband met de ontwikkeling
van schimmeldraden in het voorraadvat. Hierdoor raakten de nippels verstopt. (Voor
uitgebreide resultaten zie verslag P 3.45).
Door de firma Kemin is onderzoek gedaan om bovengenoemd probleem op te lossen.
Door toevoeging van schimmelremmende stoffen dacht men een oplossing te hebben
gevonden.
Op het Varkensproefbedriif te Raalte zijn een aantal proefmonsters uitgeprobeerd.
Helaas bleken zich ook in de aangepaste samenstelling schimmeldraden te
ontwikkelen, zodat er voorlopig nog geen mogelijkheden zijn het onderzoek voort te
zetten.
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Beperkt meren van gespeende biggen gedurende de eerste twee weken na opleg
in verband met de preventie van sllingersiekte-prcla8slepnesa (Chore-time).
Speendiarree en/of slingerziekte zijn bii gespeende biggen de meest voorkomende
ziekten. De schade is erg afhankelijk van de mate van optreden en de maatregelen
die worden genomen.
Naast de samenstelling van het voer is ook de hoeveelheid opgenomen voer van
invloed op het wel of niet optreden van deze ziekten. Bedrijven die regelmatig te
kampen hebben met genoemde problemen, voeren de biggen, met name in de eerste
weken na het spenen, beperkt. Door het voer over meerdere maaltijden te verdelen
wordt bereikt dat de biggen zich niet overvreten. Hierdoor wordt het maagdarmstelsel
minder belast, waardoor de kans op het ontstaan van diarree kleiner wordt.
Op het Varkensproefbedriif te Raalte komt met name speendiarree regelmatig voor.
Ook hier worden de biggen in de eerste weken na het spenen beperkt gevoerd. Dit
gebeurt handmatig. Twee keer per dag, ‘s morgens en ‘s middags, wordt zoveel voer
verstrekt, dat de trog of droogvoerbak ook twee keer per dag wordt leeggevreten.
Om een gelijkmatiger voeropname te verkrijgen, zou het beter zijn het aantal
voerbeurten te verhogen en per voerbeurt kleinere porties te verstrekken. Voor een
optimale voergift moet dan ook ‘s avonds en ‘s nachts worden gevoerd.
Bii handmatige voedering is dit op het Varkensproefbedriif niet mogelijk, in verband
met de ingestelde werktiiden.
De firma “Roxell” heeft een mechanisch voersysteem onder de naam “Chore-time”,
waarbij meerdere voertijden per etmaal kunnen worden ingesteld. Ook de lengte van
de voertiiden is variabel in te stellen. Dit geeft de mogeliikheid een zeer regelmatige
voedering te bewerkstelligen, zonder dat hiervoor, met name ‘s avonds en ‘s nachts,
extra arbeid nodig is.
Het doel van dit onderzoek is na te gaan of met het Chore-time voersysteem betere
resultaten zijn te behalen dan met handmatige voedering bii gespeende biggen.
Ta bel 3: Tussenstand per 01 - 1 1 - 1990
Behandeling
Handmatige
voederi ng

Mechanische
voedering
25 biggen per hok 1 0 biggen per hok
Aantal opgelegd
Uitval %
Opleggewicht
Eindgewicht
Groeisnel heid
Voederconversie
Voeropname
EW-conversie
EW-opname

457
4,4
817
24,0
399
1,53

612
1,66
661

304
3,3
8,4
23,6
402
1,55
621
1,67
672

25 biggen per hok
409
3,4
817
23,2
391
1,57
613
1,60
662

Op het Varkensproefbedriif in Raalte bestaat een overschot aan jonge biggen.
Daardoor zijn er onvoldoende spenen, ook als biggen worden overgelegd. Daarom is
de behoefte ontstaan om bij overschotten de biggen kunstmatig te kunnen opfokken.
Ter oriëntatie is gestart met tien gezonde biggen uit één of meerdere tomen, die
ongeveer 48 uur na de geboorte gelijktiidig worden opgelegd. Blijkt moederloze
opfok bii deze biggen zonder problemen te verlopen, dan kan worden onderzocht
wat de perspectieven zijn voor zwakke biggen.
De voeding van gespeende biggen: vergelijking tussen speenkorrel, babybiggenkorrel en biggenkruimel.
Op het Varkensproefbedriif te Raalte zijn en worden nog steeds voedingsproeven
gedaan met gespeende biggen. De aanleiding van dit soort proeven ligt in het feit,
dat speendiarree regelmatig op het bedrijf voorkomt. Deze ziekte treedt doorgaans
op vanaf 4 a 5 dagen na het spenen.
Op ongeveer twee weken na het spenen zijn de ergste problemen veelal weer
verdwenen. De schade die ontstaat door uitval, groeivertraging en extra arbeids- en
medicijnkosten, is wisselend en erg afhankelijk van de mate waarin de ziekte
optreedt.
Tabel 4:

Voeding van gespeende biggen

Aantal biggen

Behandeling 1

Behandeling 2 Behandeling 3

Traject opleg tot tussenweging (8,8 tot 145 kg)
447
- groei (gr/dag)
275
- voederconversie
1,37
- voeropname (kg/dag)
0,37

421
270
1,43
0,38

444
295
1,36
0,39

Traject tussenweging tot eindweging (14,5 - 24,5 kg)
- groei (g/dag)
575
- voederconversie
1,68
- voeropname (kg/dag)
0,96

580
1,66
0,96

628
1,55
0,97

Traject opleg tot eindweging (8,8 - 25,O kg)
- groei (gr/dag)
413
- voederconversie
1,56
- voeropname (kg/dag)
0,64

414
1,57
0,65

444
1,48
0,65

11 (Z61

10(2,3)
8
0
0
2

Uitval (%)
- diarree
- longaandoening
- beenwerk
- onbekend/diversen

12(2,7)
6
0
1
5

8

Er zijn een drietal proefbehandelingen uitgevoerd:
Controle groep : Speenkorrel in de eerste twee weken en daarna babybiggen korrel.
Proefgroep 1 : Gedurende de eerste twee weken biggenkruimel en daarna
ba bybiggen korrel.
Proefgroep 2 : Gedurende de hele opfokperiode biggenkruimel.
De belangrijkste resultaten zijn in tabel 4 weergegeven.
Vergelijking opfokvoeders tiidens de zoogperiode.
In het verleden werd aan zogende biggen vanaf een leeftijd van + 10 dagen tot een
week voor het spenen biggenopfokkorrel verstrekt. Vanaf een week vóór tot twee
weken na het spenen werd speenkorrel gevoerd en daarna tot het einde van de opfok
ba bybiggen korrel.
Naar aanleiding van de resultaten van de proef waarin biggenvoeders werden
vergeleken, is besloten na het spenen de speenkorrel te vervangen door
biggenkruimel. Om voeroverschakeling bij het spenen te voorkomen moet aan de
biggen reeds tijdens de zoogperiode biggenkruimel worden verstrekt.
Gezien de geringe opname van biggenopfokkorrel wordt in dit onderzoek ook
nagegaan wat het effect is wanneer geen opfokkorrel wordt verstrekt maar vanaf *
10 dagen direct biggenkruimel.
Het onderzoek omvat drie behandelinaen.
Behandeling 1: Vanaf een leeftijd vaVn -t 10 dagen tot een week voor
(controlegroep) het spenen biggenopfokkorrel (EW 1,29 v. lys. 1,36%).
Speenkorrel (EW 1 ,15 v. lys. 1 ,15) vanaf een week voor het spenen
tot spenen.
Behandeling 2: Vanaf een leeftijd van AI 10 dagen tot een week voor het spenen
biggenopfokkorrel (EW 1,29 v. lys. 1,36%).
Biggenkorrel (EW 1 ,l v. lys. 1 1,6%) vanaf een week voor het
spenen tot spenen.
Behandeling 3: Vanaf een leeftijd van + 10 dagen tot spenen biggenkruimmel (EW
1,l v. lys. 11%).
In tabel 5 zijn de voorlopige resultaten weergegeven. Gezien de resultaten lijkt het
erop dat het weglaten van de opfokkorrel leidt tot een lagere voeropname, zonder dat
dit invloed heeft op de groeisnelheid.

Tabel 5: Tussenstand vergelijking opfokvoeders tijdens zoogperiode
Behandeling
2
BOK/BKR

1
BOK/SPK
aantal tomen
levend geboren
dood geboren
mummies
overgelegd
uitval
gespeend
speenleefti jd
voeropname/toom
voeropname/zeug
geboortegewicht
speengewicht
gewichtstoename
groei/dier/dag
uitval

21

3
BKR

24

1 1,05
0,38
0,29
0,14
0,48
1 0,43
31,24
1.786

24

11,17
0,75
0,08
0,25
1,33
10,08
31,24
1.975
165,33
1.491
8.388
6.897
221
32

153,14
1.518
8.269
6.752
216
10

11,04
0,92
0,08
0,25
0,62
10,67
30,56
879
163,21
1.493
8.324
6.831
224
15

Vergelii king speen korrel, ba bybiggen korrel en biggen kruimel waaraan toegevoegd
enzymen.
Dit onderzoek kan worden beschouwd als een vervolg op de vergelijkende
biggenvoederproef. De gebruikte biggenkruimel bevat echter extra enzymen.
In tabel 6 zijn de voorlopige resultaten van dit onderzoek weergegeven.
Tabel 6: Voorlopige resultaten vervolgproef biggenvoeders.
Behandeling

aantal dieren
opleggewicht
gewicht einde opfok
groei per dier per dag
voederconversie
voeropname per dier per dag (kg)
energieconversie
energieopname per dier per dag
uitvalpercentage

.

33

1

2

3

420
812
25,l
427

502
8,5
24,8
413
1,61
0,66
1,73
718
316

516
8,6
25,7
438
1,51
0,66
1,64
729
319

1,59
0,67
1,72
737
311

-

Eiwit-/aminozuren onderzoek in het kader van de rnestoverschottenproblematiek
(IWO-rapport 209).
Met name voor de aminozuren threonine, tryptofaan, methionine + cystine en
isoleucine was, bij de start van het behoefte-onderzoek in het kader van de
mestproblematiek, enkele jaren geleden nog onderzoek nodig.
In samenwerking met het Regionaal Varkensproefbedriif Noord- en Oost-Nederland
te Raalte is daartoe door het IWO een drietal groeiproeven met individueel
gehuisveste vleesvarkens uitgevoerd, gericht op de behoefteschatting van
respectievelijk methionine + cystine, threonine en tryptofaan.
De eindresultaten van de drie proeven zijn gezamenlijk gepubliceerd in IWO-rapport
nr. 209.
Tabel 7 geeft van drie proeven de vier proefbehandelingen volgens de proefopzet.
Tabel 7: Proefbehandelingen in de proeven 1, 2 en 3 volgens proefopzet.
Behandeling

Rantsoen

Aminozuur
aanvulling (g/kg)

Totaal
aminozuurgehalte

(g/kg voer)
proef RM 42

1

2
3
4

Basisrantsoen
Basisrantsoen
Basisrantsoen++
Basisrantsoen+++

0,4l DL-methionine
0,82 DL-methionine
1,23 DL-methionine

4,5 meth. +
4,9 meth. +
5,3 meth. +
5,7 meth. +

Basisrantsoen
Basisrantsoen+
Basisrantsoen++
Basisrantsoen+++

0,5 L-threonine
1,O L-threonine
1,5 L-threonine

4,7 thre.
5,2 thr.
5,7 thr.
6,2 thre.

Basisrantsoen
Basisrantsoen+
Basisrantsoen++
Basisrantsoen+++

0,62 DL-tryptofaan
0,62 DL-tryptofaan
0,93 DL-tryptofaan

1 ,15 tryp.
1,40 tryp.
1,65 tryp.
1,90 tryp.

Proef RM 44

1

2
3
4
Proef RM 48

1

2
3
4

cystine
cystine
cystine
cystine

Tabel 8: De mesterijresultaten + slacht vanaf + 35 kg tot L- 105 kg van beren +
zeugen.

proefgroep
Beren + zeugen
aantal dieren
uitval
begingewicht (kg)
eindgewicht (kg)

groei (g/dag)
voeropname (kg/dag)
voederconversie
%EAA+lA
spekdikte (mm)
vleespercentage
spekpercentage

vert. m+c

vert. m+c

vert. m+c

35 g/kg
1

3,8 g/kg
2

4,2 ghg
3

vert. m+c
4,o g/kg
4

16
0
35,8
107,3
865
2,47
2,86
93,8
13,l
52,4
32,3

15
1
34,8
105,8
860
2,47
2,88
86,7
12,3
52,9
31,7

16
0
34,9
107,o
875
2,43
2,78
93,8
12,5
53,2
32,0

358
10811
894
2,50
2,80
93,3
12,9
52,8
32,4

Tabel 9: De mester+ + slachtresultaten vanaf f 35 kg tot -t 105 kg van beren +
zeugen.

proefgroep

vert. thre.

vert. thre

vert.thre.

315 g/kg
1

410

415

2 g/kg

3 g/kg

vert. thre.

5,Oghg 4

Beren + zeugen
aantal dieren
uitval
begingewicht (kg)
eindgewicht (kg)

groei (g/dag)

voeropname (kg/dag)
voederconversie

%EAA+lA
spekdi kte (mm)
vleespercentage
spekpercentage

16
0
34,6
104,6
740
2,41
3,28
50,o
14,7

16
0
34,5
108,6
821
2,46
3,Ol
93,8
13,9

51,3
33,8

35

52,4

16
0
34,6
108,O
866
2,47
2,87
100,o
52,8 13,6

16
0
34,3
108,2
859
2,49
2,91
93,8
52,l 14,2

32,7

32,7

33,8

Tabel 10: De mester+ + slachtresultaten vanaf * 35 kg tot + 105 kg van beren +

zeugen.

proefgroep
Beren + zeugen
aantal dieren
uitval
begingewicht (kg)
eindgewicht (kg)

groei (g/dag)

voeropname (kg/dag)
voedercovnersie

%EAA+lA

spekdi kte (mm)
vleespercentage
spekpercentage

vert. tryp.
0,90 g/kg

1*

8
8

37,9
105,4
656
2,18
3,34

75,0
12,o
52,3
30,4

vert. tryp.

vert. tryp.

vert. tryp.

l,log/kg
2

1,35g/kg
3

1,6o g/kg
4

16

16

0

0

0

36,2
107,9
882
2,48

36,6
108,6
874
2,47

37,2
109,o
825
2,38
2,89

100,o
13,3
52,4
31,3

2,83

86,7
12,8
51,7
32,l

16

2,85

100,o
12,7
52,4
31,2

* In deze behandeling zijn 8 dieren uit de proef genomen in verband met de zeer
slechte groei.

Verlaging eiwitgehalte en aanvulling synthetische aminozuren in mestvarkensvoer
bii groepshuisvesting.
De doelstelling van dit onderzoek was de mogeliikheid te onderzoeken om de Nuitscheiding van vleesvarkens substantieel te verminderen door het eiwitgehalte in het
voeder te verlagen onder aanvulling met synthetische aminozuren. Uitgangspunt in dit
onderzoek was een voeder (positieve controle) waarvan de samenstelling
vergelijkbaar is met die van gebruikelijke commerciële vleesvarkensvoeders en
waaraan nauwelijks synthetische aminozuren waren toegevoegd. Voeder 2 in dit
onderzoek had een aanzienlijk lager eiwitgehalte, waarbij de belangrijkste essentiële
aminozuren in synthetische vorm waren aangevuld tot het niveau van het voeder van
de positieve controle. De voeders 3 en 4 hadden dezelfde samenstelling als voeder 2,
echter zonder de aanvulling met respectievelijk methionine en threonine, resulterend
in gehaltes die onder de huidige normen voor methionine + cystine en threonine lagen
(C.V.B., 1988; Lenis, 1989). Met deze voeders werd onderzocht in hoeverre verlaging
van het eiwitgehalte gevolgen heeft voor de groeiprestatie van vleesvarkens bij ad
libitum voederverstrekking.
In tabel 1 1 zijn de gemiddelde mesterijresultaten over de drie rondes weergegeven.

Tabel 1 1: Gemiddelde mesterijresultaten en slachtresultaten tiidens de gehele
mestperiode (35 105 kg) over de drie rondes.
Voeder
groei per dag (g)
voederconversie
voederopname (kg/dg)
percentage EAA
percentage IA
vleespercentage
spekdi kte (mm)

1

2

3

4

790
2,98
2,35

819
3,03
2,48

799
3,Ol
2,41

807
3,04
2,44

250
656
52,2
18,3

26,8
57,l
51,4
19,3

17,8
67,2
52,l
19,l

11,4
725
51,4
18,9

Waterverstrekking aan vleesvarkens.
Op bedrijven waar vleesvarkens onbeperkt worden gevoerd, kunnen de dieren
doorgaans ook onbeperkt water opnemen. Op de meeste bedrijven wordt het voer
verstrekt via droogvoerbakken en het water via aparte nippels boven de roosters.
Om te voorkomen dat de varkens te weinig water kunnen opnemen, wordt algemeen
geadviseerd de wateropbrengst van de nippels af te stellen op ongeveer O,5 liter per
minuut. In de praktiik worden met bovengenoemd systeem over het algemeen goede
resultaten behaald. Het systeem is bedrijfszeker en de afstelling is eenvoudig. Een
nadeel is echter dat bil een wateropbrengst van O,5 liter per minuut vrij veel water
wordt vermorst.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode van december 1988 tot januari 1990.
Er werden twee behandelingsgroepen met elkaar vergeleken, namelijk onbeperkte en
beperkte waterverstrekking.
- Controlegroep: Voer: on beperkt via een droogvoerba k
Water: onbeperkt via een aparte bijtnippel
- Proefgroep:

Voer:
on beperkt via een droogvoerba k
Water: beperkt:
1 uur beschikbaar
3 uur beschikbaar

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat het beperkt beschikbaar stellen van
drinkwater niet leidt tot een lager waterverbruik of tot verschil in technische resultaten
en slachtkwaliteit.
Omdat in dit onderzoek slechts met een tijdschema is gewerkt is het mogelijk dat met
andere schema’s het waterverbruik wel is te beinvloeden. AIIe in het onderzoek
gebruikte dieren konden in de opfokperiode onbeperkt over drinkwater beschikken.
Wanneer varkens reeds op zeer jonge leeftijd aan vaste drinktilden zijn gewend kan
dit invloed hebben op het drinkgedrag en het waterverbruik in de meststal.
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Methionine en cystine behoefte van vleesvarkens tegen de achtergrond van de
mestproblematiek.
In het kader van een IVVO/ILOB-project “Beperking N-uitstoot bij vleesvarkens door
betere afstemming van de aminozuurbehoefte op de aminozuurbehoefte van het dier
en het gebruik van synthetische aminozuren”, zijn in 1987, mede op het
Varkensproefbedriif te Raalte, proeven uitgevoerd ter vaststelling van de
threoninebehoefte van varkens (zie POV 1 (1987) nr. 6). Hierbii werd gekeken naar
de behoefte van verteerbaar threonine in absolute zin en in relatie tot de
lysinebehoefte van biggen en (zwaardere) vleesvarkens (“ideaal eiwit”-systeem).
De proeven hadden een goed verloop; de resultaten van de groeiproeven werden in
een voorlopig verslag dd. 4 januari 1988 vastgelegd.
Besloten werd het vervolgonderzoek in 1988 te richten op de behoefte aan tryptofaan
(biggen en zwaardere vleesvarkens) en op de behoefte aan verteerbaar methionine +
cystine (alleen bij vleesvarkens). Het ILOB heeft reeds eerder uitvoerig onderzoek naar
de methionine + cystine behoefte van biggen uitgevoerd, waaruit nauwkeurige
behoefteschattingen zijn af te leiden.
De proef is in april 1988 gestart en in november 1990 afgesloten.
In februari 1991 zullen de resultaten, in een I.V.V.O.-rapport, worden gepubliceerd.

Tabel 12: Voorlopige resultaten methionine/cystinebehoefte van vleesvarkens.
Behandeling
2
3

1

4

5

Borgen
Begingewicht
Eindgewicht
Groeisnelheid
Voederconversie
Voeropname

24,4

24,2

24,5
104,3
911
2,77
2,52

24,8
104,7
976
2,69
2,46

23,9
104,3
926
2,68
2,48

1 u5,3

104,8

934
2,63
2,46

941
2,65
2,49

24,3
104,l
869
2,55
2,21

24,3
104,6
869
2,59
2,25

24,3
105,l
884
2,56
2,26

24,2
1 U2,8
880
2,5O
2,20

23,5
104,6
863
2,56
2,27

Zeugen
Begingewicht
Eindgewicht
Groeisnel heid
Voederconversie
Voeropname

L
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Tryptofaanbehoefte van zwaardere vleesvarkens tegen de achtergrond van de
mestproblematiek.
Het tryptofaanbehoefte-onderzoek van 1988 werd uitgevoerd met biggen en
zwaardere vleesvarkens. In Nederland wordt als bruto tryptofaan-norm voor
vleesvarkensvoeders doorgaans 18% van de bruto lysine-norm aangehouden,
overeenkomend met 0,15% à 0,16% tryptofaan in het voer. De Britten geven als norm
(ARC) 15% ten opzichte van bruto lysine op. Er zijn gerede twijfels of deze norm
voldoende is. Onlangs kwam Fuller (1987) van het Rowett Research Institute te
Aberdeen tot een tryptofaanbehoefteschatting van 19% ten opzichte van lysine.
De resultaten van het tryptofaanbehoefte-onderzoek zullen in februari 1991 in een
I.V.V.O.-rapport worden gepubliceerd.

De invloed van de voersamenstelling op de vleeskwaliteit bii varkens.
Er is de laatste tijd een toenemende belangstelling bij slachterijen en grootafnemers
naar de effecten van voedersamenstelling op vleeskwaliteitsaspecten als kleur,
waterbinding en smaak.
In de literatuur zijn hiervoor weinig aanknopingspunten te vinden (zie: Fürst en
Berschauer, 1981). Vermoedelijk is de directe invloed van voersamenstelling op de
vleeskwaliteit relatief klein in vergelijking tot genetische aanleg en behandeling van de
varkens voor, tiidens en na slachting. Wel is een indirecte beinvloeding (via de
slachtkwaliteit) mogelijk, terwijl in het verleden negatieve ervaringen zijn opgedaan
met voederen van vismeel.
Twee mesteriiproeven werden verricht, met ieder 64 vleesvarkens. De huisvesting was
individueel en de voedering beperkt respectievelijk onbeperkt. In iedere proef werd
vanaf circa 35 kg tot afleveren het proefvoer (45% gerst en tarwe, geen tapioca, 4%
soiaschroot) respectievelijk controlevoer (standaard vleesvarkens, 37% tapioca, 15%
soiaschroot en 8% zonnebloemzaadschroot) verstrekt.
Er werden in beide proeven geen significante verschillen in groeisnelheid en
slachtkwaliteit (vleespercentage) gevonden tussen proef- en controlegroep. Alleen in
de eerste proef (beperkte voedering) werd een significant hoger eindgewicht, geslacht
gewicht en een betere voederconversie (voor de periode vanaf circa 35 kg)
waargenomen voor het proefvoer.
Samenvattend kan gesteld worden dat er door het panel geen effect aantoonbaar is
van de grondstoffensamenstelling in het voer op de vleeskwaliteit. Ten aanzien van de
smaak werd er gemiddeld “iets verschil” opgemerkt door het panel, maar
vermoedeliik is de variatie binnen groepen in combinatie met de test-methode van
invloed geweest op dit resultaat. Uit de resultaten van de tweede proef blijkt dat de
behandeling voor slachting veel belangrijker voor de vleeskwaliteit kan zijn dan
eventuele effecten van grondstoffensamenstelling van het voer of de sexe.

Gescheiden mesten van borgen en zeugen; beperkt voeren van borgen aan een
droogvoerbak en aan een brijbak.
Op een groot aantal bedriiven wordt aan de vleesvarkens onbeperkt droogvoer
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verstrekt via de droogvoerbak of briibak. Bij een hoog voerniveau classificeren
borgen slechter dan zeugen. Door de invoering van het nieuwe classificatiesysteem is
de karkaskwaliteit beI angrijker geworden. In de praktiik wordt op het moment dan
ook vaak geadviseerd om borgen en zeugen gescheiden te mesten. De zeugen
kunnen onbeperkt gevoerd worden en de borgen moeten beperkt gevoerd worden om
de classificatie te verbeteren. De vraag is echter of borgen beperkt gevoerd kunnen
worden aan de droogvoerbak of brijbak en hoe groot de beperking kan zijn ten
opzichte van onbeperkt voeren.
Tabel 13: Voorlopige resultaten gescheiden mesten van borgen en zeugen.
Behandeling

LA;;;1 opleg
.
Groei
Voederconversie
Voederopname/dag
Vleespercentage
Spekdi kte

7
80
0
806
2,81
2,27
51,4
19,8

2
72
2
738
2,86
2,l 1
51,7
18,6

3
72
2
735
2,68
1,97
54,6
14,8

4
64
2
770
2,71
2,09
51,8
17,0

1 = borgen onbeperkt
2 = borgen beperkt
3 = zeugen onbeperkt
4 = borgen + zeugen onbeperkt

Het mesten van varkens op diepstrooisel.
Het mesten van varkens op een dikke laag strooisel is in het begin van 1989 in ons
land ggintroduceerd als “Diepstrooiselsysteem”. Deze wijze van het houden van
vleesvarkens is afkomstig uit Japan, Taiwan en Hong Kong, waar het op beperkte
schaal wordt toegepast.
Bii dit systeem wordt aan de mest een stof met onbekende samenstelling toegevoegd,
waardoor een versnelde compostering optreedt. Hierbii komt warmte, koolzuurgas en
waterdamp vrii.
Om het proces goed te laten verlopen moeten de mest en het middel periodiek goed
met het zaagselbed worden vermengd.
Het Varkensproefbedriif doet in dit project mee als een van de in het onderzoek
deelnemende praktiikbedrijven. Hiervoor zijn in stal F4 twee hokken voor ieder 15
dieren ingericht. De hokken bevatten een laag zaagsel van 60 cm en hebben een
oppervlakte van 15 m2. De stal wordt mechanisch geventileerd. Wekelijks wordt de
geproduceerde mest op telkens een andere plek in het zaagselbed begraven.
Wekelijks wordt ook het gebruikte middel SEF van de firma Ecopor over het

zaagselbed verdeeld en door de bovenste20 6 30 cm van het bed gewerkt.
In tabel 14 staan de technische resultaten van de eerste ronde vermeld.
Tabel 14: Technische resultaten eerste ronde.
Aantal dieren opgelegd
Uitval
Opleggewicht
Eindgewicht
Groeisnel beid
Voederconversie
Voeropname
Vleespercentage
Type AA
A
B

30
2
26,5

110,4
839
2,88
2,42
50,3
0
21
7

Uit de tabel blijkt dat de technische resultaten goed waren. Een probleem vormde
echter het handmatig begraven van de mest en het doorwerken van het zaagselbed,
met name in de tweede helft van de mestperiode. Om de temperatuur in het bed op
peil te kunnen houden moest de mest gedurende drie weken twee keer per week
worden omgezet.

Aan de hand van de ervaringen, opgedaan in deze ronde, is geconcludeerd dat het
systeem niet geschikt is voor handmatige verwerking. Dit geldt zowel voor de fysieke
belasting als voor de te lage kwaliteit van het werk die geleverd kan worden. Om
deze redenen is het onderzoek voortijdig gestopt.
Voortzetting zal plaatsvinden wanneer financiële middelen beschikbaar komen voor
verbouw van de stal en voor de mechanische verwerking van de mest.

Invloed van het energiegehalte in het vleesvarkensvoer op de groei en
slachtkwaliteit van borgen bii onbeperkte voedering.
Uit het vervettingsonderzoek is gebleken dat het aan te bevelen is om borgen en
zeugen gescheiden te mesten. De zeugen kunnen onbeperkt worden gevoerd en de
borgen moeten beperkt worden gevoerd om de classificatie te verbeteren. In het
vervettingsonderzoek hadden de borgen die vanaf 70 kg beperkt werden gevoerd het
hoogste saldo.
Op een groot aantal bedrijven wordt aan de vleesvarkens onbeperkt droogvoer
verstrekt via de droogvoerbak of brijbak. De hoeveelheid energie die de borgen
opnemen kan beperkt worden door de borgen beperkt te voeren of door ze voer te
verstrekken met een lagere EW. Dit voer zou dan onbeperkt verstrekt kunnen worden.
Nadeel van het beperkt voeren van borgen aan een droogvoerbak is dat het meer
arbeid kost dan onbeperkt voeren. Het onbeperkt verstrekken van voer met een lagere
EW kost minder arbeid maar er wordt een extra voersoort gei’ntroduceerd.
Het beperkt voeren van de borgen aan een droogvoerbak of brijbak wordt momenteel
onderzocht. Het verstrekken van voer met een lagere EW is onder andere in Duitsland
onderzocht en leidde bii de borgen tot een verbetering van de slachtkwaliteit. Bij
zeugen gaf het geen verbetering te zien.
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7 ONDERZOEK IN 1991
7.1 Zeugen

Geklimatiseerde dekstal.
De bevruchtingsresultaten op veel bedrijven kennen een cyclisch verloop. Dit gaat ten
koste van de produktiviteit. Vaak wordt het stalklimaat als een belangrijke factor
genoemd voor tegenvallende resultaten. Op het Varkensproefbedriif te Raalte wordt in
het kader van deze problematiek een dekafdeling gebouwd. Deze stal heeft de
volgende kenmerken:
- zeer goed geisoleerd;
- recirculatie, koeling/verwarming en zuivering van stallucht;
- minimale ventilatie met verse buitenlucht;
- zuiveren van de uitgaande lucht via biologische weg.
Deze afdeling wordt vergeleken met één afdeling welke uitsluitend geisoleerd is met
15 cm isolatielaag en met een normale afdeling.
De waarnemingen hebben enerziids betrekking op het technisch funktioneren en
anderzijds op de bereikte resultaten. De economische afweging zal gemaakt worden
op basis van de kosten van deze stal en de resultaten die ermee worden bereikt.

Groepshuisvesting dragende zeugen met gelijktijdige voedering.
Het onderzoek naar deze vorm van groepshuisvesting zal in 1991 worden
geintensiveerd. De beschikbare alternatieven laten zich verdelen in twee systemen:
wel of geen individueel instelbare hoeveelheid voer. Het is voor de praktiik belangrijk
de meerwaarde te kunnen schatten van het systeem met dierherkenning en sturing van
individuele rantsoenen. Op het Proefstation te Rosmalen wordt stal 1 B (nu
aangebonden zeugen) omgebouwd naar een systeem waar de zeugen geliiktiidig
kunnen vreten.
Op het Varkensproefbedriif te Raalte wordt zo’n systeem met individuele
dierherkenning gebouwd in het kader van de renovatie.
Dit systeem is gebaseerd op zelfsluitende voerligboxen.
Naast de technische mogelijkheden blijven de zootechnische resultaten van erg groot
belang. Behalve de reproduktieresultaten zijn hier de effecten op de gezondheid en
de mate waarin vechten voorkomt van groot belang.

Opfokzeugen in groepshuisvesting.
Dit onderzoek is gestoeld op de verwachting dat zeugen zich beter in de
groepshuisvesting kunnen handhaven wanneer ze reeds op jonge leeftijd daaraan
gewend ra ken.
Zowel in Rosmalen als in Raalte zijn daartoe proeven in uitvoering. Hieraan wordt in
1991 verder gewerkt. Het gaat hier om een verstelbare voerbox, om de beste

Oplossingen voor knelpunten in de scharrelvarkenshouderii (vermeerdering).
Activiteiten in 1991:
- Er zal een eenheid van 50 scharrelzeugen worden gehouden. Specifieke problemen
bii kleinere eenheden scharrelzeugen zullen worden onderzocht. Belangriik hierbii
is de afstemming op elkaar van de beschikbaarheid van biggen en de behoefte van
de mesteriiafdeling. Door middel van gericht beercontact en het speenmoment zal
geprobeerd worden een batchgewiize produktie op gang te brengen.
- In de verbouwing zijn verschillende vormen van individuele en door kleine groepjes
zeugen te gebruiken kraam-, respectievelijk zoogopfokhokken voorzien. Deze zullen
vergeleken worden op verschillende gebruiksaspekten.
- Dekken tijdens de lactatie: Door de randvoorwaarden voor de
scharrelvarkenshouderii is de produktiviteit lager (worpindex circa 2,0). Onderzocht
zal worden of door beercontact tijdens de zoogfase een eerdere bronst kan worden
bevorderd en daarmee de worpindex kan worden verbeterd.
7.2 Biggen
Vermindering biggensterfte in de kraamstal.
In de kraamstal staat het overleven van de pasgeboren big centraal. De biggensterfte
kan door een betere verzorging (arbeid) en door technische hulpmiddelen en
hokinrichting teruggedrongen worden. Op het gebied van de inrichting van de
kraamafdeling zal dit onderzoek sterke raakvlakken hebben met het
huisvestingsonderzoek.
Variatie in reproduktieresultaten tussen bedrijven wordt niet zozeer door de technische
uitrusting bepaald, maar meer door de factoren verzorging, management en de
relatie mens-dier. Er is bij de factor “mens” meer winst te behalen, maar dit is door
het onderzoek moeiliiker boven water te kriigen.
In Raalte zal het aspect verzorging veel nadruk kriigen. De definitieve proefplannen
worden nog ingevuld.
Verzorging in de kraamstal.
Activiteiten in 1991 :
- Onderzoek naar de juiste overlegstrategie voor biggen, omdat boventallige biggen
en verschillen in toomgrootten en uier het nodig maken om biggen over te leggen.
- Onderzoek naar extra verzorging door de varkenshouder rond het werpen.
- Ingaan op het aspekt vakmanschap: bijvoorbeeld het waarnemen aan dieren, hoe
vindt controle plaats.
- Vaststellen van het belang van een goede relatie mens-dier, het omgaan met de
dieren. Dit geldt in principe voor de hele reproduktiecyclus.

Technische middelen om de biggensterfte te verminderen.
Activiteiten in 1991: Onderzoek naar:
- De toepasbaarheid van warmtebronnen achter de zeug bil werpen en de invloed
daarvan op de biggensterfte (verwarming boven, op, in of onder de roosters).
- De mogeliikheden van sturing van de plaats van het biggennest door de hokvorm.
- Het effect van verplaatsbare biggennesten.
- Het effect van werpmatten achter de zeug.
- Het gebruik van biggencouveuses.

Kwaliteit van biggen.
Na het deelproject “Kwaliteitsverschillen bii biggen, vleesvarkens en karkassen en
mogelijkheden tot meten en uitbetalen” en het vervolgproject hierop
“Kwaliteitsverschillen bij biggen en mogelijkheden tot uitbetalen” is er behoefte aan
meer deelonderzoek naar de kwaliteit van biggen voor de mesterii. Onderzoek
hiernaar kan resulteren in een biggenclassificatiesysteem, dat mogeliikheden biedt tot
een prijsdifferentiatie. De volgende vraagstellingen staan centraal:
- aan welke eisen moet een kwalitatief goede mestbig voldoen;
- door welke parameters wordt die kwaliteit in welke mate bepaald;
- hoe werkt een bepaalde kwaliteit door naar het vleesvarken en het eindprodukt.
Praktijkonderzoek zal plaatsvinden naar kenmerken op de niveaus van: dier/koppel,
bedriifsinrichting en bedriifsvoering.
Activiteiten in 1991 :
- Nagaan wat de invloed is van de gewicht/leeftiidverhouding op het moment van
opleggen in de vleesvarkenshouderii en op groei en classificatie bii onbeperkte
voedering tiidens de opfokperiode.
- Nagaan wat de gewenste voerstrategie tiidens de opfokperiode is ter optimalisering
van de groei, classificatie en vleeskwaliteit van het vleesvarken.
- Nagaan wat de invloed is van ziekte tiidens de opfok op de technische kengetallen
en de classificatie.
7.3 Vleesvarkens

Systeem voor luchtafzuiging onder de roosters.
In de Milieustal op het Varkensproefbedriif te Raalte is de mechanische ventilatie zodanig
aangelegd dat de ventilatielucht in twee stromen kan worden afgezogen. Onder de
roosters wordt steeds de minimum ventilatiehoeveelheid afgezogen die nodig is om de
luchtkwaliteit in de stal aanvaardbaar te houden. Als meer overtollige warmte moet
worden afgevoerd verlaat een tweede luchtstroom de stal via dakkokers. De lucht die via
de roosters wordt afgevoerd zal naar verwachting ook bii warm weer het grootste deel
van de ammoniak afvoeren. Luchtbehandeling van deze stroom is goedkoper vanwege
het kleinere volume met daarin een hogere concentratie ammoniak.
In 1991 wordt het effect van deze dubbele afzuiging vastgelegd door metingen aan
luchtsnelheden en luchtverdeling en metingen aan de concentraties van ammoniak in
zowel de onderafzuiging als de dakkokers.
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Milieustal
In deze nieuwe stal worden een aantal aspecten geliiktiidig onderzocht.
De vloeruitvoeringen met diverse roosters
_
Hierbii gaat het om de mestdoorlatendheid en de geschiktheid van de vloer als
loop- en ligvloer. De mestdoorlatendheid bepaalt in belangrijke mate de NH3emissie vanaf de roosters. Daarbij geldt wel dat het dichte vloergedeelte schoon en
droog moet blijven.
Uitmestsystemen
In deze stal zijn drie verschillende uitmestsystemen gemonteerd in verband met
spoelen. Behalve naar het effect van de emissie worden ook waarnemingen
gedaan naar de wijze waarop en de mate waarin de mest verwijderd wordt en
welke hoeveelheden spoelvloeistof daarbii nodig zijn.
Eén afdeling met diepe mestkelders is uitgerust met een trechter onder de roosters.
Hierbii gaat het naast de vermindering van de NH3-emissie ook om de mate
waarin de mest door de trechter in het mestkanaal glijdt. Als hierbii spoelvloeistof
nodig is, zal de hoeveelheid en de frequentie waarmee de wanden
schoongemaakt moeten worden een punt van onderzoek zijn.
3 Mestbehandeling
Om een spoelvloeistof uit de mest te verkriigen van de afgescheiden dunne fracties
zal in eerste instantie worden begonnen met aanzuren. De effecten daarvan
worden vastgelegd. Ook de aantasting van de materialen en de gevolgen voor de
mestafzet worden in dit onderzoek meegenomen.
In een later stadium wordt overwogen om een biologische bereidingswijze van de
vloeistof, gecombineerd met waterverdamping, te installeren en te beproeven. In
dit systeem is een zuivering van de stallucht voorzien. In de verdere toekomst
kunnen nieuwe hoopvolle behandelingssystemen getest worden.

L

47

/

Optimaliseren van de houderii van varkens in het traject1 - 105 kg.
Activiteiten in 1991 :
Tussenrapportage over het PV-onderzoek naar de mogelijkheden om middels een
gerichte opleg- en voertaktiek het in één keer afleveren optimaal te maken;
Onderzoek naar de mogeliikheid om door een aangepaste houderii (huisvesting en
voeding) in de zoogperiode (split-weaning over de dag) het optreden van
factorenziekten (speendiarree) in de opfokfase terug te dringen;
Onderzoek naar de perspectieven van het combi-hok (kraamopfok-mesthok).

Oplossingen voor knelpunten in de scharrelvarkenshouderii (mesterii).
In dit project wordt specifiek aandacht geschonken aan de problematiek van
hokgebruik door de varkens, bevuiling en uitmestarbeid. Hierbij is de veronderstelling
dat bii grotere groepen in de hokken (geliik oppervlak per dier) een betere scheiding
tussen lig- en mestgebied wordt gemaakt, zodat de dichte ligruimte minder bevuild
wordt. Naast dit hoofdpunt zal ook aandacht geschonken worden aan gekoppelde
aspecten als dieren/vreetplaats en oplegstramien. Bii toelevering vanuit een kleinere
zeugenstapel is binnen grotere groepen een grotere spreiding in opleggewicht te
voorzien. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan ruwvoerverstrekking.

Voerstrategie in relatie tot kwaliteit.
Met als uitgangspunt gescheiden mesten zal in 1991 onderzoek worden gedaan
naar:
- beperkt voeren van borgen aan de droogvoerbak;
- het uittesten van diverse voerschema’s voor borgen en zeugen;
- de invloed van het energiegehalte in het voer op de slachtkwaliteit.

Onderzoek naar de individuele voeropname van opfokbiggen en vleesvarkens.
Activiteiten in 1991:
- Controleren van de doseernauwkeurigheid en het functioneren van de verschillende
voerstations (zie project “Ontwikkelen voerstation vleesvarkens”).
- Het doen van waarnemingen aan het voerstation ten aanzien van onder andere
vreetfrequentie, lengte vreetperiode, vreetsnelheid en hoeveelheid opgenomen voer
per keer. Op deze manier wordt kennis verworven over de variatie in individuele
voeropname bii vleesvarkens en in het voeropnameverloop gedurende de
mestperiode.
- Het gericht sturen van de individuele voeropname van vleesvarkens om onder
andere de fosfor- en stikstofuitstoot te beperken en de slachtkwaliteit te verbeteren
en ten behoeve van een optimale afleverstrategie.

7.4 Diversen
Verlaging van het stofgehalte.
Zowel de totale hoeveelheid stof als de respirabele stoffractie zullen gemeten worden
in houderiisystemen waarvan verwacht mag worden dat het stofgehalte in positieve of
negatieve zin afwiikt van standaard houderij-systemen (minder mest in de stal, meer
stro in de stal, andere luchtstromen). Het onderzoek naar de effecten op het
stofgehalte van stofzuigen, luchtfiltratie en wassen zal worden gerapporteerd. Hierbij
zijn de effecten op de produktie en gezondheid van de dieren tiidens en na de
proefbehandelingen ook in de vergelijking meegenomen.
In samenwerking met de LUW (vakgroep Gezondheidsleer) wordt getracht de
bronnen van stof en de stofbalans in de stal kwantitatief vast te leggen. Het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hierin medefinancier. Een nieuw
ventilatiesysteem dat stof direct uit de stal afvoert kan in het onderzoek worden
opgenomen. Vervolgonderzoek naar luchtfiltratie als methode die het meest effectief
lijkt, is gepland om te komen tot goedkopere oplossingen.
Oriëntatie op nieuwe ontwikkelingen.
Op het gebied van de huisvesting van varkens dienen zich regelmatig nieuwe
ontwikkelingen aan. Die kunnen vanuit diverse achtergronden ontwikkeld worden,
zoals welzijn, verlaging biggensterfte, milieu, arbeidsbesparing, enzovoorts. Vaak
gaat het om details, zoals roostervloeren, voerbakken, voersystemen, verwarming of
materialen voor hokafscheiding of vloerafwerking. Ook vanuit het onderzoek kunnen
nieuwe principes onderzocht worden. Deze nieuwe ontwikkelingen worden op het
Varkensproefbedriif uitgetest.
Bii positieve resultaten 2lorgt het bedriifsleven voor de verdere engineering en de
marketing.
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Gebruikswaarde-onderzoek.
De voorlichting en de praktijk zijn erg gesteld op snelle informatie over de waarde
van nieuwe produkten, die op de markt komen.
Anderziids willen toeleveringsbedriiven hun nieuwe produkten graag getoetst zien
door de Varkensproefbedrijven. Vaak is hier sprake van een
orienterende/demonstratieve periode. Bil positieve indrukken kan besloten worden tot
een nadere proef, waarin naast technische aspekten ook de gevolgen voor het dier in
de beoordeling worden meegenomen.
- Bepaling gebruikswaarde van nieuwe vloertypen.
Regelmatig brengt het bedrijfsleven nieuwe vloertypen op de markt. Zeker in de
nabiie toekomst worden diverse nieuwe typen verwacht, gezien het effect dat een
roostervloer kan hebben op de NH3-emissie. Naast een goede mestdoorlaat bliiven
de loop- en ligeigenschappen van groot belang.
Nieuwe vloeren, waaraan vooraf gunstige verwachtingen worden toegekend,
worden in een afdeling gelegd. Lopend onderzoek wordt daarbii niet verstoord. De
waarnemingen hebben betrekking op de gezondheid van de dieren (beengebreken
en beschadigingen) en hokbevuiling. De resultaten worden doorgesluisd naar de
milieuprojecten, waarin de roostervloeren ook een punt van onderzoek vormen.

- Bepaling gebruikswaarde van drinkwatervoorzieningen.
Regelmatig komen nieuwe drinkwatersystemen en systemen voor waterrantsoenering
op de markt. Met perspectiefvolle systemen (voor alle diercategoriëen) worden
praktische ervaringen opgedaan. Deze resultaten zijn direct toegankeliik voor
voorlichting en praktijk.

- Bepaling van de gebruikswaarde van klimaatregelingsapparatuur.
Naast het exact regelen van het klimaat speelt het energieverbruik ook een grote
rol. Momenteel zijn (duurdere) systemen op de markt die leiden tot een lager
energieverbruik. Het is belangrijk om van dergelijke nieuwe ontwikkelingen de
resultaten en de ervaringen te kennen zodat de praktische waarde snel beschikbaar
komt.

- Bepaling van de gebruikswaarde van eenvoudige hulpmiddelen om de
biggensterfte tegen te gaan.
Omdat de biggensterfte een aanzienlijk verlies betekent is veel onderzoek erop
gericht om deze verliezen systematisch te verlagen.
Door het bedrijfsleven worden regelmatig eenvoudige hulpmiddelen op de markt
gebracht, die een verlaging van de biggensterfte beloven.
De praktische waarde daarvan moet snel beschikbaar komen.

8 ALGEMENE ACTIVITEITEN
8.1 Beurspresentaties
Het proefbedrijf heeft zich in 1 WO gepresenteerd op de Landbouwvakbeurs te Borne,
in samenwerking met het Consulentschap voor de Varkens- en Pluimveehouderii in
Overijssel. De belangstelling voor de stand was zonder meer goed te noemen!
8.2 Excursies
In verband met de renovatie is het bedriif het gehele jaar gesloten geweest voor
excursies. Alleen op de woensdagmorgen werd de ontvangst van kleine groepen
gehandhaafd, vanwege de vele verzoeken om doelgericht iets op het proefbedrijf te
kunnen bekijken. Ook voor bijzondere groepen, zoals beleidsmedewerkers en
collega-onderzoeksinstituten uit binnen- en buitenland, zijn uitzonderingen gemaakt.
De DLV is ook dit jaar bereid gevonden haar medewerking aan de rondleidingen
voor boeren te verlenen.
Het aantal bezoekers bedroeg 818 personen, als volgt naar herkomst gespecificeerd:
Herkomst

:

Nederland
West Duitsland
Tsjecho Slowakiie
Canada
Verenigde Staten
Engeland
Hongarije
Polen
Spanje
Zwitserland
Frankrijk
Denemarken
Brazilië
Japan
Schotland
Australië

Aantal personen
563
185
5
18
4
4
2
2
3
2
17

8.3 Opening Milieustal
In het kader van de renovatie werden ter gelegenheid van de opening van de nieuw
gebouwde Milieustal twee open dagen georganiseerd.
Op 20 juni was er een lezingendag met bezichtiging van de stal voor
beleidsmedewerkers.
De lezingen werden gehouden door de heer van Dijkhuizen, lid van Gedeputeerde

Staten van Gelderland, de heer Odink van het PW, de heer Slijkhuizen, voorzitter
van de OLM en de heren den Hartog en Voermans, respectieveliik directeur en
adjunct-directeur van het Proefstation voor de Varkenshouderii te Rosmalen. Deze
bijeenkomst, compleet met rondleiding en een gezellig samenzijn, werd bilgewoond
door zo’n 200 belangstellenden. De bezoekers waren voornamelijk provinciale en
gemeentelijke ambtenaren, belast met milieuzaken. De demonstratie zodebemesten
viel zeer in de smaak.
Op 27 juni werd een open dag gehouden voor varkenshouders en andere
belangstellenden, met daaraan toegevoegd een minibeurs. Deze dag werd bezocht
door bijna 1000 mensen, die zeer geinteresseerd de nieuwste snufjes bekeken. AI met
al bleken de beide open dagen bijzonder geslaagd.
8.4 lezingen
Lezinaen werden aehouden voor:
Klaiten Raiffeis&bank te Suderbrarup (D)
A.J.K. de Liemers te Didam
Consulentschap voor de Landbouw te Zwolle
Klanten mengvoedercooperatie ABC te Doetinchem
Varkenshouderiikern Salland te Wythmen
Klanten mengvoedercooperatie ABC te Almen
Klanten Kraftfutterwerk Roth kotter te Meppen (D)
Ledenvergadering Varkenskern te Zelhem
Varkenshouderijvereniging West-Nederland te Houten
Provinciale Raad Bedriifsontwikkeling te Zwolle
Mengvoeders de Groene Ster te Borne
Varkenskern Noord-Veluwe te Putten
A.J.K. Dalfsen-Nieuw Leusen te Dalfsen
Varkenskern Zuid-Oost Veluwe te Wilp (Achterhoek)
Landbouwforum Studieclubs te Raalte
Provinciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling te Toldiik
Studieclub Twenthe te Bornerbroek
Mengvoedercoöperatie de Vallei te Barneveld
Varkenshouderiidag Betuwe te Woezik
Agrarische Jongeren Oost-Salland te Nieuw-Heeten
Varkenshouderiidag Drenthe te Westerbork
Studieclub Wierden e.o. te Wierden
Platform Boeren met Natuur te Raalte
Varkens K.I. Utrecht en de Hollanden te De Meern
8.5 Radio en TV
Medewerking werd verleend aan het TV-programma “Take 5” van Veronica en aan
het radioprogramma “Voor Boer en Tuinder”. Meermalen werden er praatjes
gehouden voor Radio Oost en Omroep Gelderland in de programma’s “de Boer op”
en “Boer-Toer”.

