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VOORWOORD
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
Dit gezegde zou op mij van toepassing kunnen zijn, als ik het heb over de renovatie
van het Varkensproefbedrijf “Noord- en Oost-Nederland” te Raalte.
Vele keren heb ik een renovatie op Raalte mee gemaakt, maar één zoals die van de
laatste drie jaren kent zijn weerga niet. Veelal was het in het verleden een onderdeel
van het bedrijf dat werd gerenoveerd, dit keer werd het gehele bedrijf aangepakt.
Met dit alles hopen wij een bijdrage te leveren aan meer biggen per zeug per jaar.
Daarvoor zijn aanpassingen gemaakt in de vorm van een geklimatiseerde dekstal, de
kraamopfokhokken en de biggenopfokhokken. Ook een biggencouveuze werd
geplaatst. Voor het grootste gedeelte is nu het voeren geautomatiseerd. Daardoor
komt meer tijd vrij om aandacht te schenken aan het dier als zodanig. In het kader
van de gezondheidszorg voor dieren werd een schone en vuile weg aangelegd. Bij
nieuwbouw werd een speciale bezoekersgang ingebouwd, in bestaande gebouwen
werd die boven in de gebouwen aangebracht.
Ook het scharrelvarken kreeg een plaats op Raalte. De hele operatie wordt afgesloten
met herinrichting en uitbreiding van de kantooraccomodatie.
Op 19 mei 1992 zal de heropening plaats vinden.
Op 19 maart 1991 bracht koninging Beatrix een bezoek aan ons bedrijf.
Zij was erg belangstellend en het onderzoek- en demonstratiecentrum maakte diepe
indruk op haar. Wij hopen en verwachten, dat velen haar voorbeeld zullen volgen na
de heropening, om dan te ontdekken dat de vereniging “Varkensproefbedriif Raalte”
klaar is om ondersteuning te geven aan varkenshoudend “Noord- en Oost-Nederland” en ver daar buiten.
Verbouw geeft moeite en zorg, ook in de bedriifsvoering, dus hulde aan ons personeel, dat onder de bezielende leiding van de heer J. Tuininga deze klus heeh
geklaard. Dank ook aan onze financiers, die deze investering mede mogelijk maakten.
Als wij denken aan de milieuproblematiek en welzijn dieren staat de varkenshouderii
in Nederland onder grote druk. In goed overleg en samenwerking met het Proefstation
voor de Varkenshouderii in Rosmalen en ons zusterbedriif in Sterksel hopen wii een
positieve bijdrage te leveren aan deze problematiek.
Namens het bestuur,
G.W. Mensink
vice-voorziter

1 BESTUUR EN BEHEER
De vereniging Varkensproefbedriif “Noord- en Oost-Nederland”, statutair gevestigd
te Raalte, exploiteert het bedriif en heeft als leden:
- de standsorganisaties 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 biizondere leden zonder stemrecht, Het secretariaat wordt statutair
waargenomen door de adiunct-directeur van het Proefstation voor de Varkenshouderii
te Rosmalen.
1.1 Bestuurssamenstelling
Naam

Woonplaats

Organisatie

Functie

AI%-.

J.W. Hendriksen
Ir. J.A.M. Voermans
G.W. Mensink
B.J. Huirne
J. Hendriks
A. Lanting
W.H. Rijkenbarg
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 Overijssel
CLO’s Groningen
CLO’s Friesland
CBTB Overijssel

Voorzitter
Sekr/penn.
Vice-voorzitter
lid

1994
-

Adviserende bestuursleden:
Dr. ir. L.A. den Hartog
Mw. ir. E. Steenland
Ing. J.J. Tuininga

lid

lid

lid

lid

lid

lid

lid

1993
1993
1992
1992
1994
1992
1993
1994

1992

PV Rosmalen
Ingenieur CL Over ijssel
Bedriifsleider

Mutaties:
- debest uurs
I de en
H den’ ri k sen, de Vries en Riikenborg waren reglementair aftredend.
- In de algemene ledenvergadering van 27 juni 1991 werden zii alle drie door hun
organisatie voorgedragen voor nog een zittingsperiode en zijn zii herbenoemd.
- De heer ir. W. G. de Gans is opgevolgd door mevrouw ir. E. Steenland als adviserend bestuurslid.

1 .2 Personeelssamenstelling
Naam

Woonplaats

Functie

In dienst

Ing. J.J. Tuininga
Ing. J.G. Plagge
Ing. H. AItena
J.H. Kortman
H.J.M. Velderman
I.H. Alferink
R.W.M. Kiekebosch
M.G.M. van Tongeren
Mw. N. Tuininga
Mw. A. Rovers-Don kers
E Visscher

Raalte
Broekland
Venebrugge
Junne
Marien heem
Hoonhorst
Heeten
Heino
Raalte
Berkel-Enschot
Hellendoorn

Bedriifsleider
Regionaal onderzoeker
Regionaal onderzoeker
Ass. bedrijfsleider
Dierverzorger
Dierverzorger
Dierverzorger
Dierverzorger
Huishoudeliike dienst
Publikatiezaken
part-time

01-0301-0401-0601-0217-1101-0601-0705-1201-06Ol-Ol08-10-

983
983
990
973
969
978
980
988
983
991
990

Tiidens de vakanties wordt in de arbeidsbehoefte voorzien door het inzetten van
vakantiehulpen en/of bedriifsverzorging
Een groot gedeelte van het jaar zijn één of meer stagiaires aanwezig, die meewerken in het bedrijf en/of een stage-opdracht vervullen. De stagiaires zijn afkomstig
van een HAS, een MAS of middelbaar kaderopleiding.
Het bedriif is leerbedriif voor de LAS te Raalte en incidenteel ook voor de LHNO te
Raalte en voor buitenlandse studenten van de Praktijkschool te Barneveld.
Anita Rovers-Donkers trad op 1 januari 1991 in dienst als medewerkster Publikatiezaken. Zij is gedetacheerd op het Proefstation voor de Varkenshouderii te Rosmalen.
E. Visscher trad op 8 oktober 1990 part-time in dienst als dierverzorger.

1.3 Commissies
Een aantal commissies adviseert het bestuur over het te voeren beleid op verschillende
terreinen. Permanente commissies in dit verband zijn de proevencommissie, de bouwcommissie en de foktechnische commissie. Het bestuur heeft altiid de bevoegdheid
andere commissies in te stellen voor een bepaalde activiteit of met een speciale
opdracht. Zo’n andere commissie was dit iaar de Heropeningscommissie Varkenspkefbedriif “Noord- en Oost Nederland”:
Samensteling Proevencommissie:
H.H. de Lange
Arriën
A. Lanting
Hooghalen
Ing. J.J. Tuininga
Raalte
J.H. Kortman
Junne
Ing. J.G. Plagge
Broekland
B.J. Huirne
Beltrum
Ir. J.A.M. Voermans
Zetten
Drs. F.T. Bouwkamp
Zwolle
Dr. Ir. A.W. Jongbloed
Lelystad
P. Wapstra
Assen
Ing. H. AItena
‘YY;;it-ugge
S. Reindersma

voorzitter
vice voorzitter

Ing. C.J. van Vliet
H.C. in ‘t Hout
W. van de Heide
J. Hendriks

Rijssen
Meeden
Ommen
Tollebeek

lid
lid

lid

bestuurslid
bestuurslid
bedriifsleider
ass. bedriifsleider
regionaal onderzoeker
bestuurslid
adi. directeur PV
Gezondheidsdienst Zwolle
IWO
DLV-Raalte
regionaal onderzoeker
Dierenartsenassociatie
Raalte
WM-Schalkhaar
vermeerderaar
mester
bestuurslid

J.W. Hendriksen
G.W. Mensink

Zel hem
Markelo

agendaleden
agendaleden

voorzitter bestuur
vice-voorzitter bestuur

lid

lid
sekretaris
lid

lid
lid
lid
lid

lid
lid

lid

Het werkterrein van de proevencommissie heeft zich in 1991 verschoven van onderzoeksuitvoering naar onderzoeksvragen. Daardoor is de commissie gewijzigd van
samenstelling. Ook het opheffen van de Consulentschappen voor Varkens- en Pluimveehouderij gaf aanleiding tot het herzien van de proevencommissie. Voor de mengvoederindustrie is de heer van Vliet toegetreden, voor de sector zelf de heren In ‘t
Hout en Van de Heide, terwiil de DLV vertegenwoordigd is door de heer Wapstra.
Om deze redenen zijn ook de heren Hendriksen en Mensink van lid tot agendalid
geworden en is de heer J. Hendriks als lid toegevoegd.
Taken:
- het inventariseren en formuleren van onderzoekswensen vanuit de praktiik, voorlichting en bedriifsleven en daarmee een wezenlijke bijdrage aan het iaarliikse werkplan voor het praktijkonderzoek.
- Het beoordelen van proefplannen, opgesteld door de onderzoekers.
- Begeleiding proeven
- Bewaking van de verslaglegging en publikatie van de proefresultaten

Samenstelling Bouwcommissie:
voorzitter
J.W. Hendriksen
vice-voorzitter
B.J. Huirne
sekretaris
Ir. J.A.M. Voermans
lid
G.W. Mensink
lid
Ing. J.J. Tuininga
lid
J.H. Kortman
lid
Ir. H.M. Vermeer

bestuurslid
bestuurslid
PV Rosmalen
vice voorzitter bestuur
bedrijfsleider
ass. bedriifsleider
PV Rosmalen

De bouwcommissie is nogal van samenstelling veranderd door het opheffen van de
consulentschappen. Daardoor hebben de heren Legters, AItena, EIIen en de Gans de
commissie verlaten.
Ir. S. Bokma verliet de bouwcommissie door zijn vertrek bil het Proefstation voor de
varkenshouderii.
Toegetreden zijn: Ir. H.M. Vermeer, PV Rosmalen, Ir. J.A.M. Voermans, sekretaris van
het bestuur.
De bouwcommissie is tijdelijk buiten dienst geweest in verband met de renovatie (zie
aldaar) en zal in 1992 weer in ere hersteld worden.
Taak:
Ontwikkeling en voorbereiding van plannen, die te maken hebben met aanpassing in
de accommodatie. Aanpassingen zijn regelmatig nodig, soms voor het nemen van
proeven, soms voor demonstratie-döeleinden.
Foktechnische commissie:
G.W. Mensink
K.J. de Vries
C. Vreeswijk
Ing. J.J. Tuininga
J.H. Kortman

voorzitter
vice voorzitter

lid

lid
lid

bestuurslid
bestuurslid
Insp. N.V.S.
bedriifsleider
ass. bedrijfsleider

Door het opheffen van de consulentschappen zijn Cle heren de Gans, Zeewuster en
Franken uit de commissie getreden.
Taak:
Advies geven over het te voeren beleid ten aanzien van fokkerii en vermeerdering.
Samenstelling Heropeningscommissie:
voorzitter
- Ing. J.J. Tuininga
- Mw. A. Rovers-Donkers
secretaris
- Mw. ir. S.D. Duives-Cahuzak lid
- J.H. Kortman
lid
- Mw. N. Tuininga
lid

bedriifsleider
publikatiezaken
publikatiezaken
ass. bedrijfsleider
huishoudeliike dienst

Taak:
Activiteiten opzetten en uitvoeren verband houdende met de heropening en open
dagen op 19 mei tot en met 22 mei 1992.
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Geheel

1991 stond in het teken van de verbouwing, die gereed zal zijn in mei 1992.

Paragraaf 2.2 gaat hier nader op in.
2.1 Proefaccommodatie

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. Dit geld is ter beschikk’lng gesteld voor kwaliteitsverbetering in de
sector, onder andere voor het praktiikonderzoek. Uit de geledingen van onderzoek,
praktijk en voorlichting zijn toendertiid drie werkgroepen geformeerd, die de plannen
voor een totale renovatie hebben opgesteld. De plannen zijn tussentiids steeds getoetst
door Bouwcommissie en Bestuur en, indien nodig, bijgesteld. Begin december 1989 is
het totaalplan, financieël onderbouwd, ingediend ter goedkeuring. Ondertussen was
met de bouw van de nieuwe milieustal voor 420 vleesvarkens reeds begonnen.
De uitvoering van de werkzaamheden zou biina drie jaar duren en zal zijn beslag
kriigen in mei 1992.
De renovatie is onderverdeeld in 4 fasen, te weten:
Fase 1: Bouw milieustal, verbouw opfokstal tot scharrelvleesvarkensstal, bezoekersgang in de stal met individuele huisvesting.
Fase II: Verbouw van twee meststallen tot huisvesting voor scharrelzeugen, inrichting
groepshuisvesting voor zeugen met voerstation en Woldrixsysteem, verbouw
veecodestal tot groepshuisvesting voor zeugen en bouw berging. Dit alles
inclusief een bezoekersgang in de nok van de stal.
Fase III: Verbouw kraamafdelingen, afdelingen voor gespeende biggen, dekstallen,
afdelingen voor opfok zeugen en zeugen in voerligboxen, compleet met
bezoekersgang en infocentrum.
Fase IV: Schone- vuile weg, kantoorgebouw annex kleedruimtes, kantine en vergaderzaal.
Fase I en II zijn in 1990 afgerond, terwijl fase III eind 1991 grotendeels gereed is en
met fase IV een begin is gemaakt.

Fig. 1: Plattegrond milieustal, fase

I

Fig. 2: Stal voor 200 scharrelvarkens, fase I

In oktober is het gecombineerde lucht- en mestbehandelingssysteem opgestart, zodat
het onderzoeksprogramma binnenkort ten uitvoer kan worden gebracht. Het systeem
is geplaatst in een samenwerkingsverband met Cebeco Hengelo, IMAG, en Proefstation voor de Varkenshouderii. Het FOMA h eeft een belangrijke financiële bijdrage
verstrekt om de bouw van een stal mogelijk te maken, waarin proeven genomen kunnen worden op het terrein van NH3-emissie en mest- en luchtbehandeling. Ook de
Provincies Overijssel en Gelderland hebben middels een bijdrage het belang van dit
onderzoek willen onderstrepen.

Fig. 3: Huisvesting voor scharrelvarkens in de vermeerdering, fase II
Net voor Kerst 1991 konden de eerste afdelingen voor gespeende biggen in gebruik
genomen worden. In fase III moeten nog gerealiseerd worden de inrichting van de
dekstallen compleet met de technische installatie voor de geklimatiseerde dekstal,
evenals de inrichting van het experimentele driehoekshok voor gespeende biggen.
In fase IV is de fundering gelegd voor de uitbreiding van het kantoorgebouw en is het
parkeerterrein gereed.

Fig. 4: Wsldrixsysteem + groephuisvesting met voerstation, fase II

Fig. 5: Afdelingen van gespeende biggen, dekstallen, huisvesting voor opfokzeugen en dragende zeugen, fase III

Fig. 6: Kraamafdeling, couveuses groepskramen, afd 1 - 105 kg, fase lli

De zeugenstapel bestaat grotendeels uit Fl -zeugen (YN) met een kern NL-zeugen
voor de eigen aanfok. Het Nederlands 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 K.I.-vereniging Noord-Oost Nederland te Lierderholthuis. In overleg met de
stamboekinspecteur en een vertegenwoordiger van de K.I. 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 verband met de ontwikkelingen in fokkerij- en vleeswereld heeft het bestuur besloten
zich aan te sluiten bij de integratie Varkensstamboek-Jansen Group. De uitvoering
van dit besluit zal in 1992 zijn beslag krijgen.
3.1 Technische resultaten fokkerii
Het berekend aantal grootgebrachte biggen in 1992 was gelijk aan 19,4 biggen. Dit
aantal is berekend op basis van het aantal gespeende biggen en het sterftepercentage
na spenen.
Abortus Blauw heeft ook op het Varkensproefbedriif fors toegeslagen. Er kan berekend worden, dat dit op jaarbasis twee biggen per zeug heeft gekost. De ziekte heeft
nog enkele naweeën gekend, waardoor het verlies oploopt tot 2,2 big per zeug per
jaar.
In verband met de renovatie is het aantal zeugen verminderd.
Tot slot kunnen proeven het resultaat negatief beinvloeden.

KOH met volledig kunststofrooster

,

\

3.2 Technische resultaten mesterii
De nieuwe milieustal is het gehele jaar in gebruik geweest.

De resultaten in de mesterij zien er goed uit, rekening houdende met de ronde, waarin biggen uit de Abortus Blauw periode afkomstig waren.
Deze ronde vertoonde een duidelijk lagere groei (+60 gram), een zelfde voederconversie, iets meer uitval, duidelijk meer verschil in gewicht van de dieren onderling en
een hoger vleespercentage.
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a
3.3 Financieel overzicht
Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de financiële administratie.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief de renovatiekosten.
Subsidies; 50% Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 40% PW en 10%
door de vereniging en bedrijfsleven.
Naast de normale jaarlijkse subsidie, die zij geven, hebben de provincies Drenthe,
Overijssel, Flevoland en Gelderland steun verleend in de vorm van projektsubsidies.

\
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4 BEDRIJFSV
AIS uitgangspunt wordt het principe gehanteerd, dat het uitvoeren van bepaalde
periodieke werkzaamheden op vaste tijdstippen 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 YN-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 leeftijd 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 bij fokmateriaal niet gedaan, bij de
andere zeugen in zeer beperkte mate. Gestreeft 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 5: uitval zeugen).
De guste en dragende zeugen in individuele huisvesting worden eenmaal per dag
gevoerd (‘s morgens). Ze krijgen tweemaal per dag water. Beperking van de drinktijd
is een mogelijkheid om het droge stof-gehalte van de mest te verhogen.
De dieren in groepshuisvesting ontvangen hun portie in één 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, als de
groep maar groot genoeg is (> 30 dieren).
Het spenen gebeurt op woensdagmorgen, waarbij in principe zeug en biggen worden
verplaatst. De meeste zeugen zijn dan op maandag berig, een enkeling op dinsdag.
Onmiddelijk na het spenen wordt de afdeling ingeweekt, gereinigd en ontsmet, zodat
er de volgende morgen nieuwe zeugen in kunnen komen.
De berigheidscontrole gebeurt tot insemineren dagelijks, daarna alleen rond de derde
week en zesde week na dekking. De drachtigheidtest wordt uitgevoerd op de 3Oe tot
32e dag, negatief bevonden dieren worden een week later opnieuw getest. Zijn ze
dan nog negatief dan krijgen ze een hormooniniectie, waardoor de guste dieren
berig worden.

r
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4.3 Biggen
De gespeende biggen gaan per toom naar 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.
Zorg voor een goed klimaat, weinig voeroverschakelingen en medicinale behandelingen leiden niet altijd tot het gewenste resultaat. Vandaar dat regelmatig 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 geleidelijk over te gaan
op babybiggenkorrel. Op een gewicht van 23-25 kg gaan ze naar de mesterij, hetzii
op het eigen bedrijf, hetzij bij de vaste mester.
4.4 Vleesvarkens
De vleesvarkens worden in principe onbeperkt gevoerd aan de brijbak, tenzij 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 de drinknippels regelmatig. Tot een gewicht van 35 a 40 kg ontvangen de
dieren startvoer, daarna vleesvarkenvoer. De aflevering vindt, indien mogelijk, in twee
keer plaats.

4.5 Entingen
Aujeszky

: - opfokzeugen bij 12 weken oud (neusspray)
- opfokzeugen bij 16 weken oud

- alle zeugen + opfok ouder dan 4 maanden: 3 x per jaar
- vleesvarkens bij 5 weken na opleg
Vlekziekte : - opfokzeugen - 5 maanden oud
- opfokzeugen - 6 maanden oud
- alle zeugen bij 14 dagen na het werpen
Parvo
: - opfokzeugen bij 6 maanden oud
- eerste worpzeugen bii 14 dagen na het werpen
Coli
: - opfokzeugen en 6 weken bij 14 dagen voor het werpen
4 . 6 Scharrelvarkenshouderii
De dieren in deze afdeling worden gehouden en gevoerd naar de richtlijnen van de
ISC (=lnternationale Scharrelvlees Controle). Binnen proeven kan hier van afgeweken
worden.
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5 BEDRIJFSE
5.1 Aujeszky-onderzoek
In de herfst van 1989 is het Varkensproefbedrijf in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Zwolle gestart met een onderzoek naar de ziekte van
Aujeszky. Ruim 1,5 jaar zijn alle dieren door middel van een biestmonster onderzocht
op Aujeszky. Bij twiifel gevallen of positieve uitslag gevolgd door een bloedmonster,
waarna we zijn overgestapt naar enting met het gI-negatief-vaccin 3x per jaar voor
de vuist weg.
Een eerste screening leverde toen op, dat ongeveer 20% van de dieren Aujeszky-positief was, een gunstig uitgangspunt. Inmiddels is dat percentage teruggebracht tot minder dan 5%, bekend op basis van biestonderzoek, eventueel bij dubieuze of positieve
dieren gevolgd door een bloedonderzoek.
Bij de eerste screening waren veruit de meeste positieve dieren te vinden bij de oudere
dieren, de eerste en tweede worpsdieren scoorden 0%. In de eerste anderhalf jaar
zijn alle dieren via biest onderzocht. In 1991 is er gestart met de eerste 50 worpen
per kwartaal, zodat 200 dieren onderzocht zijn in dat jaar. Daarvan bleken vijf dieren positief te zijn via de biestmethode en één dubieus. Van deze dieren bleven na
bloedonderzoek twee positieve dieren over, die inmiddels afgevoerd zijn.
Al met al een gunstige ontwikkeling, het onderzoek wordt in 1992 vervolgd.
5.2 Spleet tegen de muur in roosters
Bij de bouw van de milieustal voor 420 vleesvarkens zijn twee afdelingen uitgerust
met roosters, waarvan de balken niet van ligplaats naar de muur liggen, maar evenwijdig aan de ligplaats. Daardoor kwam de opleg tegen de muur te vervallen en ontstond de mogelijkheid een spleet langs de muur te maken, uitgaande van het principe,
dat de varkens de meeste mest tegen de muur deponeren. Naast het voordeel van
schonere roosters tijdens de mestperiode weegt zwaar, dat na het leegkomen van de
hokken praktisch geen mest behoeft te worden verwijderd.
Opgepast moet worden, dat de spleet bij mestvarkens in geen geval groter is dan
10 cm, anders loopt men de kans, dat er biggen in vast komen te zitten. Tot nu toe

“spleet” achter in het mestvarkenshok voor
een betere mestdoorlaat

spleet (detail)

I

zijn geen beengebreken vastgesteld door de spleet. Wel is het zo, dat inspuiting met
stressnil bil opleg, om vechten te voorkomen, is gestaakt. Als dit wel gedaan wordt,
bestaat de kans dat de d’leren tegen de muur, dus op de spleet gaan slapen met als
mogelijk gevolg dat ze komen vast te zitten in de spleet.
5.3 Doucheruimte voor zeugen
Een van de redenen om het bedrijf geheel te renoveren is geweest, dat de situering
van de verschillende categoriën varkens de laatste jaren niet meer optimaal was. Na
de renovatie is het zo, dat de dragende zeugen duidelijk gescheiden zijn gehuisvest
ten opzichte van de kraamafdelingen. In het verbindingsstuk tussen deze afdelingen is
de nieuwe doucheruimte gesitueerd in de looproute van de dieren. Er wordt nogal
eens geklaagd over vechten en biiten tijdens het douchen, controle op het gedrag is
daarom ook nodig. Dit is mogelijk gemaakt door het plaatsen van alleen onderdeuren
waardoor het gemakkelijk is een blik in de ruimte te werpen ter controle. Er moet weinig ruimte zijn per dier, waardoor de dieren nauw tegen elkaar aan staan. Dit voorkomt vechten en bijten. Vandaar dat de mogeliikheid is aangebracht om door middel
van een verplaatsbaar hek de ruimte aan te passen bil het aantal dieren. Voor de
ventilatie van de damp, die ontstaat, is de combinatie halve deuren met kleine uitzetbare raampjes ideaal.
5.4 Abortus Blauw
De ziekte Abortus Blauw heeft op een groot aantal vermeerderingsbedrijven flinke
schade aangericht. De mate waarin, verschilt per bedrijf aanzienlijk. Van het
Varkensproefbedriif zijn de cijfers op een ril gezet, onderverdeeld over vijf kolommen.
Dit ziin:
1. voor de AB-periode tot 24-03- 199 1.
2. de periode 24-03-1991 / 05-05-1991, dit is de Abortus Blauw periode.
3. na de AB-periode 05-05- 199 1 / 14-07- 1991
4. resultaten 1 e halfjaar 1990
5. resultaten 1 e halfjaar 1991
n*a
Di1 een worpindex van 2,25 op een aantal van 325 zeugen zijn er 256 biggen minder levend geboren en 512 biggen minder gespeend. Er is op het bedrijf geen sterfte
onder de zeugen geweest, terwiil de sterfte na het spenen O,5% hoger was. Globaal
komt dit meer op f 2 biggen per zeug per jaar minder.
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Kolom 1 en 4 geven een vrij normaal beeld van het bedriifsgemiddelde, waarbij in
kolom 1 de toomgrootte groter is, en het geboortegewicht iets lager en de sterfte wat
hoger.
Als het na-iil-effect wat kolom 3 weergeeft niet doorzet, dan is op jaarbasis het gevolg
van de uitbraak van Abortus Blauw (kolom 4 en 5) het volgende:
Percentage terug komers
+ 1,9
Levend geboren per worp
- 0,35
Dood geboren per worp
+ 0,35
Totaal geboren per worp
&O
Geboortegewicht
- 40 gram
Aantal gespeend
- 0,7
Sterfte percentage tot spenen
+ 3,9
Interval spenen-dekken (dagen)
+ 1,95

.
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6.1

ilieustd

Luchtafzuiging onder de roosters
In de milieustal komt de lucht vanuit de centrale gang via het plafond in de afdelingen
binnen. Van daaruit kan het in twee stromen worden afgezogen. Onder de roosters
wordt steeds de minimum ventilatiehoeveelheid afgezogen, die nodig is om de luchtkwaliteit in de stal aanvaardbaar te houden. Overtollige warmte wordt via de dakkokers afgevoerd. De lucht, die onder de rooster wordt afgezogen gaat per afdeling
naar de biofiltertoren. Op deze wijze wordt getracht een gedeelte van de stallucht,
met daarin het hoogste gehalte aan ammoniak en stankstoffen, te zuiveren.
Deze wijze van luchtafzuiging heeft in 1991 goed gefunctioneerd. De regeling, via
een klimaatcomputer en een bedienbare klep per afdeling, is goed mogelijk. In 1991
is begonnen met een continue vastlegging van emissiestromen, zoals ammoniak. In
verband met de korte duur hiervan, is hierover nog weinig te vermelden.

Vloeruitvoering
De milieustal bestaat uit zeven afdelingen met daarin verschillende vloeruitvoeringen.
De eerste vier afdelingen hebben een zogenaamde “bolle vloer” met een noodrooster
voor in het hok. Het dichte vloeroppervlak bedraagt hier 0,36 m* per dier. De laatste
drie hokken hebben een hellende dichte vloer. Het dichte vloeroppervlak varieert hier
van O,44 tot 036 m2 per dier. De grote roosters, die allemaal achterin het hok liggen,
zijn betonnen of metalen driekantroosters.
Tijdens onderzoek in 1991 bleek, dat de b evuiling op de hellende vloeren duidelijk
groter was dan op de bolle dichte vloer. De driekantroosters bleven schoner dan de
betonnen roosters. Bij twee afdelingen is achter in elk hok bii de roosters een zogenaamde “mestspleet” van 10 cm uitgespaard. Deze opening bevalt goed. De bevuiling is minder en het schoonspuiten gaat sneller.
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Mestafvoer
Onder de roosters zijn verschillende mestkelders geplaatst. Er zijn kelders, die
gebruikt worden voor het rioleringssysteem en kelders met schuine wanden met of
zonder mestspoelen.
Tiidens onderzoek in 1991 is gebleken dat rioleringssystemen bedriifszekerder zijn
dan schuine wanden. Zonder spoelen hoopt zich op de schuine wanden mest op, terwijl het in de rioleringskelders goed wegloopt. Tijdens spoelen is gebleken, dat voor
een goede mestafvoer de wanden zo schuin mogelijk moeten zijn, goed glad zijn en
dat voorkomen dient te worden dat de mest op de wanden opdroogt. Bij de rioleringssystemen zijn geen problemen ondervonden.
Mest- en luchtbehandeling
Achter in de milieustal staat een mest- en luchtbehandelingssysteem genstalleerd
gesteld door Cebeco. Met dit systeem wordt getracht de lucht uit de stal, die via de
onderafzuiging door de biofiltertoren wordt afgevoerd, te reinigen van ammoniak en
stankstoffen. Tevens wordt getracht het mestvolume te verkleinen via afbraak van makkelijk afbreekbaar organische stof en via verdamping van water uit mest. Tot slot
wordt uit de mest spoelvloeistof gemaakt, waarmee de geproduceerde mest uit de verschillende afdelingen wordt gespoeld, om zodoende de ammoniakemmissie te reduceren. In 1991 is het systeem opgebouwd en is ermee proefgedraaid, waarna in
december 1991 het gehele systeem is opgestart.
Brijbakken
Er zijn zeven verschillende briibakken aanwezig. Deze zijn onderzocht op onder
andere de voer- en waterresten in de trog. Voorlopig kan geconcludeerd worden dat
de briibakken grotendeels goed voldoen; weinig voer- en waterresten bleven in de
trog achter.
6.2 Kraamstal
Vergelijking 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 vermeerderingsbedriif 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 biivoorbeeld de afdelingsgrootte en het stalklimaat.
In het onderzoek zijn zes verschillende kraamopfokhokken met elkaar vergeleken.
A. Kraamhok halfrooster; 1,8 x 2,2 meter, een korte, diagonaal opgestelde box. Boxbreedte 50 - 90 cm. De zeug aangebonden.
B. Kraamhok halfrooster; 1,8 x 2,2 m. Een lange, diagonaalopgestelde box voorzien
van valbeugels. Boxbreedte 50 - 90 cm. De zeug aangebonden.
C. Kraamhok (halfrooster); 1,8 x 2,2 m. Een diagonaal opgestelde box, doorlopend
van de voor- tot achterwand, de onderste buis naar binnen gebogen. Zeug los in
de box.
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D. Kraamhok volledig rooster; 1,8 x 2,2 m. Zeug los in het hok met valbeugels langs
de wand. Tijdens het werpen en kort daarna kan de zeug worden opgesloten.
E. Kraamhok gedeeltelijk rooster; 2,0 x 2,3 m. Het biggennest bevindt zich midden in
het hok. De zeug kan zich vrij rond om het biggennest bewegen.
F. Deens kraamhok; Gedeeltelijk rooster 1,90 x 37’0 m. Tijdens het werpen wordt de
zeug in een box opgesloten en kan daarna vrii rondlopen. Er is een duidelijke
scheiding tussen de big- en mestruimte.
Resultaten
In tabel 8 zijn de belangriikste resultaten van het onderzoek weergegeven.

Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat de uitval bil de
biggen toeneemt naarmate de zeugen meer bewegingsvrijheid hebben. De uitval in
de systemen D en E is duidelijk hoger dan in de andere systemen.
Tussen de boxen, waarin de zeug is aangebonden of opgesloten zijn de verschillen
gering.

Meer dichte vloeren in het kraamhok
Het merendeel van de kraam(opfok)ho kk en is voorzien van een gedeelteliike roostervloer. Het dichte vloergedeelte bedraagt in de regel niet meer dan één meter, dit uit
vrees voor bevuiling van het vloergedeelte.
Uit welzijns- en milieu-overwegingen is in een onderzoek het effect van vergroting van
het dichte vloergedeelte onderzocht. Vergeleken zijn kraamhokken met een afmeting
van 1,80 m breed en 2,2O m diep en een schuin opgestelde box.
Het dichte vloergedeelte bedroeg respectievelijk 1 meter, 1,3 meter en 1,4 meter.
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn, dat vergroting van het dichte vloergedeelte tot 1,4 m leidt tot een grotere hokbevuiling en tot beduidend slechtere resultaten. Ook de arbeidsbehoefte neemt toe. Kraamhokken met 1 m tot 1,2 m dichte
vloer voldoen aan de eis van minimaal 40% dichte vloer, zoals die in de nieuwe
Gezondheids- en Welziinswet zijn voorgesteld. De technische resultaten zijn weergegeven in tabel 9.
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Tabel 9: %xhnische resul~en
dichte vlaer
Proefbehandeling
uantal

wcxpen

aantal biggen na overl~~~gen
c1rrnt4 gespeende biggen
speengewicht/big (kg)
voeropname per big [kg]
voeropname per zeug (kg)
gewichtsufncrme zeug (kgf

groei big (gram/dag)
uitval biggen (%)

1,U m
164

1,3 m

123

1,8, m

116

t1,3

10,9

17,u

?0,4
8,610
0,12

1 0,o
8,4ab
0,12

1 u,u

8,3b
0,14

Ril,1

7 60,3

1 ej6,l

279
223 a
T2

2&,6
215b
%4

27,8
2K@
R2

a,b: gemiddelden in rii die nief dezelfde fetterfsf hebb en verschifkm signihmt, P K 0,05.

Gebruikswaarde van verschillende roosters in kraamopfokhokken
Het op de markt komen van nieuwe roosters voor de kraamstal brengt diverse vragen
met zich mee, zoals de mestdoorlaat en de daarmee verbonden hokbevuiling. Ook
zijn er vragen over de invloed van de roosters op het liggedrag van de biggen. Vooral van kunststof roosters in halfroosterstallen wordt nogal eens gezegd, dat de biggen
veel meer op de roosters gaan liggen, wat doodliggen in de hand kan werken. Van
belang daarbij is de invloed van de temperatuur van de dichte vloer en de ruimte,
omdat de temperatuur een grote invloed heeft op de bevuiling van het biggennest en
het liggedrag van de biggen. Ook speelt de gezondheid van de biggen een rol. De
aanleiding van al deze vragen komt voort uit de vraag wat de voor- en/of nadelen
zijn van de nieuw op de markt komende roosters ten opzichte van de nu gangbare
metalen driekantroosters. Uitgaande van deze vraag zullen er waarnemingen worden
gedaan in de kraamstallen.
Zowel metalen- als kunststofroosters worden vergeleken met het in de praktijk meest
toegepaste metalen driekant rooster.
De volgende roosters zijn in het onderzoek opgenomen.
- gietijzer
- driekant anti-slip
- kamstaal
- Tendernova
- Mik
- Fusion
In één afdeling zijn de vloeren voorzien van volledig rooster, waarbij aan de ene
zijde van de voergang het gedeelte onder de zeug is verhoogd, terwijl in het biggennest verwarmingsplaten zijn aangebracht.
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Vergelijking opfokvoeders tiidens de zoogperiode
In het verleden werd aan biggen vanaf een leeftijd van tr 10 dagen na de geboorte
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 * 10 dagen nrY de geboorte tot een week voor het spenen.
(controlegroep) biggenopfokkorrel (BOK)(EW 1,29 v.lys. 1,36%).
speenkorrel (SPK)(EW 1 ,15v .I ys. 1 ,15%) vanaf een week voor het
spenen tot spenen.
Behandeling 2: Vanaf een leeftijd van * 10 dagen tot een week voor het spenen biggenopfokkorrel (EW 1,29 v.lys. 1,36%)
Oo vanaf een week voor het spenen
biggenkorrel (EW 1 ,l v.lys. 1 ,16/)
tot spenen.
Behandeling 3: Vanaf een leeftijd van k 10 dagen tot spenen biggenkruimel (BKR)
(EW 1 ,l v.lys. 1 ,lO%).
In tabel 10 zijn de eindresultaten weergegeven. Het lijkt het erop dat het weglaten van
I mm
r
de opfokkorrel geen invloed heett op de technische resultaten.

Oriënterend onderzoek naar de perspectieven van kunstmatige opfok van zwakke
en boventallige biggen
In de praktiik kunnen op hoog produktieve bedrijven situaties voorkomen, waarbij
sprake is van een spenentekort, zelfs na overleggen van biggen naar een pleegzeug.
Sterfte en/of ziekte van zeugen kan eveneens leiden tot situaties, waarbij biggen
onvoldoende kans hebben te overleven. Kunstmatige opfok kan de overlevingskans
van de biggen vergroten indien aan een aantal eisen wordt voldaan, zoals een goede
huisvesting, goede apparatuur om de melk te verstrekken en een melksamenstelling,
die voldoet aan de behoefte van jonge biggen.
Er zijn diverse kunstmelkpreparaten in de handel, die meestal worden gebruikt als
aanvulling bij de zeug. Uit buitenlands onderzoek blijkt, dat kunstmatige opfok van
biggen mogelijk is, maar dat het resultaat met name afhangt van de samenstelling
van de kunstmelk en van de hoeveelheid biest, die de biggen hebben kunnen opnemen.
Er is hoofdzakeliik gewerkt met de Baby Pig Feeder van Chore-time. In totaal zijn met
dit systeem 8 koppels biggen opgefokt, variërend in leeftiid van 2 tot 7 dagen.
Gewerkt is met melkpoeders met verschillende samenstellingen en ook zijn verschillende voerschema’s toegepast. De resultaten die tot nog toe behaald zijn, zijn onvoldoende. Teveel uitval en onvoldoende groei, met name ten gevolge van vaak heftige
diarree, waren de meest voorkomende problemen. Factoren die invloed kunnen heb-
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ben op het ontstaan van diarree zullen na de renovatie, wanneer voor dit onderzoek
een aparte ruimte beschikbaar komt, nader moeten worden onderzocht. Dit zijn:
- de invloed van klimaat en hokuitvoering;
- ontwikkeling van apparatuur, waarmee zowel de melksamenstelling (verhouding
poeder - water) als de melkhoeveelheid nauwkeuriger kan worden geregeld;
- de invloed van de gebruikte grondstoffen in de melkpoeder en de invloed van toevoeging van eventueel antistoffen;
- de invloed van de leeftijd van de biggen en welke biggen voor deze wijze van
opfokken het meest geschikt zijn. Dit heeft betrekking op het te voeren bedriifssysteem ten aanzien van kunstmatige opfok;
Tevens is in het afgelopen jaar enige ervaring opgedaan met de zogenaamde
“Survival Cage”. In dit systeem is drie keer een koppel van vier biggen opgelegd.
Ook bij dit systeem trad erg veel diarree en tengevolge hiervan, uitval op. Technisch
gezien is bij dit systeem met name de dosering van het voer een probleem. Uit ervaring, die in het afgelopen jaar zijn opgedaan met de kunstmatige opfok van biggen
van enkele dagen oud, moet worden geconcludeerd, dat er nog veel problemen op te
lossen zijn en dat deze wijze van opfok voor de praktijk voorlopig nog niet bruikbaar
is.
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6.3 Gespeende biggen
Beperkt voeren van gespeende biggen gedurende de eerste twee weken na opleg
in verband met de preventie van slingerziekte-problemen
Speendiarree en/of slingerziekte zijn bil 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,
kan worden 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 meer gelijkmatige 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.
Bil handmatige voedering is dit op het Varkensproefbedriif niet mogelijk, in verband
met de ingestelde werktiiden, ook in de praktijk zal dit moeilijk zijn.
De firma “Roxell” heeft een mechanisch voersysteem onder de naam “Chore-time”,
waarbij meerdere voertiiden per etmaal kunnen worden ingesteld. Ook de lengte van
de voertiiden is variabel in te stellen. Dit geeft de mogelijkheid 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.
In het onderzoek zijn drie behandelingen met elkaar vergeleken:
1. Koppels van 25 biggen gevoerd via het Chore-time-systeem. Acht keer per dag à
60 minuten.
2. Koppels van 25 biggen gevoerd via een droogvoerbak.
3. Koppels van 10 biggen gevoerd via een droogvoerbak.
De eindresultaten staan vermeld in tabel 1 1 op pagina 32.

Tube1 11; Eindresultaten m.b.t. beperkte vaedering gespeende biggen

1
aantal opgelegde biggen

opfeggewicht {kg)
eindgewicht (kg]
groeisnelheid tgr\dier\dag)
voeropname (kg\dag)
voederconversie (kg vaer\kg groeif
uitvul percentage

Behandeting
2

3

560
W3

562
825

328
62

23,U
383

22,9
395

406

22,7

Cl,59

U,6 7

7,54

U,B2
f,54

3,8

3,9

3,7

1,55

Ziin stutisGch verwerkt. uit de resultaten blijkt, det er tussen de bhandelingen geen versch&m in technische resultaten zijn gevcmden,
je gegevens

6.4 Vleesvarkens
Toetsing van de threonine/tryptofaanbehoefte van vleesvarkens bii lage eiwitvoorziening en bii beperkte en onbeperkte voedering
In het kader van IWO/ILOB project 357.3 “Beperking N-uitstoot bij vleesvarkens
door betere afstemming van de aminozuurvoorziening op de aminozuurbehoefte van
het dier en het gebruik van synthetische aminozuren” is onderzoek uitgevoerd naar de
behoefte aan threonine en tryptofaan bii biggen en vleesvarkens en methionine+cystine bij vleesvarkens. De isoleucinebehoefte werd uitsluitend bij biggen onderzocht.
Tevens werden de mogelijkheden nagegaan van eiwitverlaging in het voer onder
opname van synthetische aminozuren.
De uitgevoerde proeven hebben geleid tot een verdieping van de kennis van de
behoefte van maximale groeiprestatie van startbiggen en vleesvarkens, op verteerbare
basis, aan de belangriikse essentiële aminozuren (Lenis & Schutte, 1990; Lenis & van
Diepen, 1990; Lenis et al., 199Oa; Schutte et al., 1990). Tevens is gebleken, dat verlaging van de eiwitgehalten in praktisch samengestelde biggen- en vleesvarkensrantsoenen met 2 tot 2,5 procent eenheden, onder opname van synthetische aminozuren,
de groei en voederconversie van de dieren niet nadelig bei’nvloedt. Hierbii zal bij de
huidige rantsoensamenstellingen kunnen worden volstaan met toevoeging van uitsluitend lysine, methionine, threonine en tryptofaan. Daarmee zal de N-uitscheiding van
biggen en vleesvarkens met 2O-25% verminderd kunnen worden. Het verkrijgen van
meer duidelijkheid hieromtrent is voor de haalbaarheid van lagere eiwitgehalten in de
Nederlandse Varkenshouderij zeer essentieel. Op basis van de tot nu toe verkregen
onderzoeksresultaten worden als technisch optimale gehalten aan threonine en ttyptofaan respectievelijk 63-64 en 19-20% van de gehalten aan ileaal verteerbaar Iysine
aanbevolen. In de voorlopige tabel darmverteerbare aminozuren voor varkens wordt
gesteld, dat de minimale gehalten aan deze aminozuren in de praktijk respectievelijk
60 en 18% van de lysinegehalten zouden dienen te bedragen. Een afsluitende serie
proeven in dit project is daarom voor een belangrijk deel gericht op het vaststellen
van het effect op technische resultaten van extra threonine en tryptofaan. Omdat in de
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tot nu toe in dit project uitgevoerde proeven steeds ad libitum voedering is toegepast,
is het van belang het afsluitende onderzoek tevens bij beperkte voedering uit te voeren. Omdat het effect van lagere eiwitgehalten in voeders anders kan zijn bij beperkte
voedering dan bij onbeperkte voedering, is het tevens van belang nog aandacht te
schenken aan eiwitverlaging. Het onderzoek met vleesvarkens in deze afsluitende fase
is uitgevoerd op het Varkensproefbedriif te Raalte en te Sterksel. Op het proefbedrijf
te Raalte is gewerkt met individueel gehuisveste vleesvarkens.
Het onderzoek is in twee ronden na elkaar uitgevoerd in de stal met individuele huisvesting voor 60 dieren. De proef startte bij + 45 kg ic
I h aamsgewicht en is geëindigd
bij A 105 kg. In de proef zijn twee niveau’s threonine en tryptofaan gekoppeld in
onderzoek genomen bij beperkte en onbeperkte voedering en bij sterk verlaagde
eiwitvoorziening. Het onderzoek is bii een krappe lysinevoorziening uitgevoerd, zodat
de behoefte inderdaad als verhouding tot lysine kan worden uitgebruikt. Er is fasevoedering toegepast, waarbij tot 70 kg lichaamsgewicht een groeivoer is verstrekt en na
70 kg een afmestvoer. Groeisnelheid, voederconversie, voeropname en slachtkwaliteit
zijn de toetsingscriteria in dit onderzoek.
In de proef zijn zes behandelingen opgenomen volgens onderstaand schema.

De proef zal na nog één ronde worden afgesloten.

Invloed van het energiegehalte in vleesvarkensvoer op de groei en slachtkwaliteit
van borgen in GROEPSHUISVESTING bii beperkte 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.
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Op een groot aantal bedrijven wordt aan de vleesvarkens onbeperkt droogvoer verstrekt via de droogvoerbak of briibak. 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 en dat het practisch moeilijk uitvoerbaar is. Het onbeperkt verstrekken van voer met een lagere EW kost minder arbeid, maar er wordt een extra voersoort geintroduceerd.
Het verstrekken van voer met een lagere EW is onderzocht in Duitsland, bij de Cehave
en in oriënterend onderzoek op het VPB te Raalte en leidde bii de borgen tot een verbetering van de slachtkwaliteit. Bii zeugen gaf het geen verbetering te zien.
Op basis van deze resultaten is op het VPB te Raalte een onderzoek opgezet, waarin
is nagegaan wat de invloed is op de groei en slachtkwaliteit van het onbeperkt verstrekken van voer met een lagere EW aan borgen vanaf 70 kg lichaamsgewicht (project 334.6). Dit onderzoek is uitgevoerd met individueel gehuisveste vleesvarkens. Uit
de voorlopige resultaten van dit onderzoek, blijkt dat de energie-opname van de borgen niet voldoende beperkt wordt door ze vanaf 70 kg een voer met een lagere EW
te geven. Vandaar dat besloten is om dit onderzoek in gewijzigde opzet voort te zetten. In het vervolgonderzoek zullen de dieren al vanaf 45 kg (na het startvoer) voer
met een lagere EW verstrekt krijgen. Het vervolgonderzoek is uitgevoerd met vleesvarkens in groepshuisvesting.
Het doel van het onderzoek is:
1. de EW-opname van de borgen te verlagen door het verstrekken van voer met een
lagere EW vanaf 45 kg lichaamsgewicht.
2. na te gaan wat de invloed is op groei, slachtkwaliteit en economische resultaten
van het onbeperkt verstrekken van voer met een lagere EW aan borgen. Daarnaast zal ook nagegaan worden wat het effect is op de fosfor- en stikstofuitscheiding.
Proefbehandelingen
Tot circa 45 kg wordt aan alle dieren startvoer verstrekt (EW = 1,06; darmvert. lysine
= 0,83%; darmvert. meth. + cyst. = O,49%). Vervolgens worden 4 proefbehandelingen
met elkaar vergeleken die er als volgt uitzien:
Proefgroep 1
In proefgroep 1 worden alleen zeugen opgelegd. Deze zeugen worden vanaf 45 kg
tot afleveren gevoerd met vleesvarkensvoer met een EW van 1,09 een darmverteerbaar lysinegehalte van O,75%, een darmverteerbaar methionine + cystinegehalte van
0,44%, een darmverteerbaar threoninegehalte van 0,46% en een darmverteerbaar
tryptofaangehalte van 0,14%.
Proefgroep 2
In proefgroep 2 worden alleen borgen opgelegd. Deze borgen worden vanaf 45 kg
tot afleveren gevoerd met vleesvarkensvoer met een EW van 1,09 een darmverteerbaar lysinegehalte van O,75%, een darmverteerbaar methionine + cystingehalte van
0,44%, een darmverteerbaar threoninegehalte van 0,46% en een darmverteerbaar
tryptofaangehalte van 0,14%.
Proefg roep 3
In proefgroep 3 worden alleen borgen opgelegd. Deze borgen worden vanaf 45 kg
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tot afleveren gevoerd met vleesvarkensvoer met een EW van 1,03, een darmverteerbaar lysinegehalte van 0,71%, een darmverteerbaar methionine- + cystinegehalte van
0,42%, een darmverteerbaar threoninegehalte van O,43% en een darmverteerbaar
tryptofaangehalte van 0,13%.
Proefgroep 4
In proefgroep 4 worden alleen borgen opgelegd. Deze borgen worden vanaf 45 kg
tot afleveren gevoerd met vleesvarkensvoer met een EW van 0,97, een darmverteerbaar lysinegehalte van 0,67%, een darmverteerbaar methionine- + cystinegehalte van
0,40%, een darmverteerbaar threoninegehalte van O,41% en een darmverteerbaar
tryptofaangehalte van 0,12%.
Alle varkens kunnen gedurende de gehele mestperiode onbeperkt voer en water
opnemen. Het voer en water worden verstrekt via brijbakken.
In tabel 13 zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek weergegeven.
De definitieve resultaten zullen in 1992 gepubliceerd worden.

Invloed van het energiegehalte in vleesvarkensvoer op de groei en slachtkwaliteit
van borgen bii INDIVIDUELE HUISVESTING bii onbeperkte voerdering
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.
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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 en dat het praktisch moeilijk uitvoerbaar is. Het
onbeperkt verstrekken van voer met een lagere EW kost minder arbeid, maar er wordt
een extra voersoort geintroduceerd.
Het beperkt voeren van de borgen aan een droogvoerbak of brijbak wordt momenteel
onderzocht. Het verstrekken van voer met een lagere EW is onderzocht in Duitsland, op
de CHV en in een oriënterend onderzoek op het VPB te Raalte en leiddebil de borgen
tot een verbetering van de slachtkwaliteit. Bij zeugen gaf het geen verbetering te zien.
Het doel van het onderzoek is:
1. de EW-opname van de borgen te verlagen door het verstrekken van voer met een
lagere EW;
2. na te gaan wat de invloed is op groei, slachtkwaliteit en economische resultaten
van het onbeperkt verstrekken van voer met een lagere EW aan borgen vanaf 70
kg lichaamsgewicht.
Proefbehandelingen
Tot circa 45 kg wordt aan alle dieren startvoer verstrekt (EW = 1,06; vert.Iysine =
O,88%; vert. meth. + cyst. = 055%). Vervolgens worden 4 proefbehandelingen met
elkaar vergeleken die er als volgt uitzien:
Proefg roep 1
In proefgroep 1 worden alleen zeugen opgelegd. Deze zeugen worden vanaf 45 kg
tot afleveren gevoerd met vleesvarkensvoer met een EW van 1,09, een verteerbaar
lysinegehalte van 0,76% en een verteerbaar methionine- + cystinegehalte van 0,49%
Proefgroep 2
In proefgroep 2 worden alleen borgen opgelegd. Deze borgen worden vanaf 45 kg
tot afleveren gevoerd met vleesvarkensvoer met een EW van 1,09, een verteerbaar
lysinegehalte van 0,76% en een verteerbaar methionine- + cystinegehalte van 0,49%
Proefgroep 3
In proefgroep 3 worden alleen borgen opgelegd. Deze borgen worden vanaf 45 kg
tot 70 kg gevoerd met vleesvarkensvoer met een EW van 1,09, een verteerbaar lysinegehalte van 0,76% en een verteerbaar methionine- + cystinegehalte van 0,49% en
vanaf 70 kg tot afleveren met vleesvarkensvoer met een EW van 1,03, een verteerbaar lysinegehalte van 0,72% en een verteerbaar methionine- + cystinegehalte van
0,46%.
Proefg roep 4
In proefgroep 4 worden alleen borgen opgelegd. Deze borgen worden vanaf 45 kg
tot 70 kg gevoerd met vleesvarkensvoer met een EW van 1,09, een verteerbaar lysinegehalte van 0,76% en een verteerbaar methionine- + cystinegehalte van 0,68% en
een verteerbaar methionine- + cystinegehalte van O,43%.
Alle varkens worden gedurende de gehele mestperiode onbeperkt gevoerd. De dieren
kunnen gedurende de gehele mestperiode onbeperkt water opnemen.

In tabel 14 zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek weergegeven.
De definitieve resultaten zuilen in 1992 gepubliceerd worden.
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7.1 Milieustal
Vanuit de resultaten die in 1991 worden verkregen zal de huisvesting en het mest- en
luchtbehandelingssysteem worden geoptimaliseerd, waarna het onderzoek wordt vervolgd.
7.2 Scharrelvarkenshouderii
Voor de scharrelzeugen zijn een zestal afdelingen beschikbaar. Dit zijn een drietal
afdelingen met KOH, twee afdelingen met zogenaamde groepshokken plus KOH en
een afdeling voor guste en dragende scharrelzeugen met uitloop. In 1991 zijn door
de verbouw “reguliere” zeugen gehuisvest in de verschillende afdelingen. Uit bevindingen die toen zijn opgedaan, zijn aanpassingen verricht.
Het onderzoek, dat zal starten in 1992, zal zich richten op het optimaliseren van de
scharrelzeugenhouderii. Onderzoek zal er gedaan worden naar bronststimulatie
tijdens de zoogfase, de uitval van de biggen, de arbeid, de hokbevuiling, stro-verstrekking, het ruwvoer en de uitloop.
De scharrelvleesvarkens worden gehuisvest in vier afdelingen, die elk een uitloop naar
buiten hebben. In 1991 is geen onderzoek verricht naar de scharrelvleesvarkenshouderii in verband met de verbouwing.
Het onderzoek, dat zal starten in 1992, zal zich richten op het optimaliseren van de
scharrelvleesvarkenshouderii. Onderzoek zal er gedaan worden naar verschillende
groepgroottes, arbeid, de hokbevuiling, stro-verstrekking, het ruwvoer en de uitloop.

Drachtige zeug

Groepszogen scharrelzeugen

7.3 Biggenopfok
In 1991 zijn nieuwe biggenafdelingen gebouwd, die grotendeels een bolle vloeruitvoering hebben met verschillende dichte vloeroppervlaktes. Experimenteel zijn er
enkele driehoekshokken geplaatst.
In 1992 zullen verschillende dichte vloeroppervlaktes t.a.v. de bevuiling worden vergeleken. Tevens zal een luchtconditioner worden onderzocht.
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Diep opfokhok met noodrooster voorin het hok.
7.4 Meten van luchtkwaliteit en emissie

Het doel van dit onderzoek is de luchtkwaliteit en de emissie uit stallen te meten en
deze resultaten beschikbaar te stellen aan andere projecten. In veel projecten vormt
het meten van het stalklimaat en van de stal-emissie een onderdeel van de activiteiten,
die gericht zijn op verbetering van het klimaat of vermindering van de emissie. De
kennis, die tijdens deze metingen wordt opgebouwd, is een “biiprodukt” van deze
projecten. Deze kennis is niet alleen waardevol voor verbetering van de meetstrategie,
maar genereert ook aanwijzingen voor verdere verlaging van emissies en verbetering
van het klimaat. Met name door de aandacht voor ammoniak-emissies groeit de interne behoefte aan ammoniak-emissie-metingen. Om frequent beslispunten in de diverse
proefopstellingen te kunnen inbouwen is uitvoering van deze metingen in eigen
beheer wenselijk. Dit vergroot de mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheden
tot verdere kwaliteitsverbetering van deze metingen.
In het kader hiervan wordt steeds meer gebruik gemaakt van monitoren, die behalve
ammoniak ook andere gassen in stallucht kunnen meten. Hierdoor wordt het voor de
varkenshouderii mogelijk om niet alleen aktief een vermindering van ammoniak-emissies te realiseren, maar wordt het in principe ook mogelijk bij te dragen aan vermindering van emissies van andere varkensstalprodukten, zoals methaan en stankstoffen.
Continu wordt de ammoniak-emissie op drie lokaties in een groot aantal afdelingen
vastgelegd. Daarnaast wordt in een aantal afdelingen een aantal andere gassen continu gemeten en kan de emissie hiervan worden bepaald.
7.5 Geklimatiseerde dekstal
Op een afdeling met 15 guste of pas gedekte zeugen is een klimaatinstallatie aangesloten, die tot doel heeft om tot een zo hoog mogelijke recirculatie van stallucht te
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vloer en de putten niets veranderd te worden om toch tot een vorm van groepshuisvestinq te creëren.

- Huet Woldrix’-systeem wordt beoordeeld op praktische bruikbaarheid. Er kan een
stuk dichte vloer bij de afdeling getrokken’worden om het liggedrag buiten de
boxen te kunnen bestuderen.
- Het Shuttle Feeder-systeem (voerligboxen met uitloop en rijdend voerstation) zal
aetest worden in de’drachtfase.

HG effect van het houden van zeugen in één groep tussen spenen en werpen op stalbenutting en produktiviteit zal zo goed mogelijk bekeken worden.

Zelfsluitende voerligbox met shuttlefeeder

Gezondheid van zeugen in groepshuisvesting
Een slechte klauwgezondheid is één van de nog op te lossen knelpunten in groepshuisvesting. Hiervoor is een aantal redenen aan te geven:
* agressie met onverwachtse bewegingen en “uitgliiders”
* natte, gladde vloeren met het risico van vochtige (kwetsbare) klauwen
* brede spleten en scherpe randen OP betonroosYters
Onderzoek dient plaats ie vinden om’ oorzaken van klauwbeschadiainaen te kunnen
aanwijzen en het ‘verloop van beschadigingen bii individuele zeug& in de tijd te kunnen beschrijven om zo mogelijke oplossingen te kunnen aandragen.
Op het Varkensproefbedrijf te Raalte (evenals op Sterksel en Rosmalen) wordt een
vergelijking van de mate van klauwbeschadigingen gemaakt tussen zeugen gehuisvest
op roosters met ingestrooide ligruimte, gietijzeren rooster en betonrooster. Deze vergelijking
wordt ook gemaakt tussen systemen van gelijktijdig voeren en volgtiidig voe.
ren, beiden op betonrooster.

Groepshuisvesting in de krcsamfase
Doel van het project is het systeem van groepshuisvesting tijdens het kramen te ontwikkelen en te onderzoeken.
Groepshuisvesting van zeugen vindt tot nu toe vrijwel alleen tijdens de dracht plaats.
In de kraamstal en de dekstal vindt vervolgens weer individuele huisvesting plaats.
Deze overgangen vergen van de zeugen steeds weer aanpassing, wat stress met zich
mee kan brengen. Voerresten en onrust kunnen hiervan het gevolg zijn.
Indien de zeugen de hele reproduktiecyclus in groepshuisvesting gehouden worden,
zijn overgangen mogeliik minder problematisch en hebben de zeugen meer vriiheid.
De kraamfase is de moeilijkste reproduktiefase om in zeugengroepen te huisvesten.
Het controleren van de biggen is nog niet goed mogelijk. De biggen verlaten op een
zeker moment in de zoogperiode het hok en zuigen ook bij andere zeugen
(cross-suckling). Hierdoor ontstaan grote verschillen in groei en ontwikkeling bij de
biggen. Ook moet voorkomen worden dat twee zeugen samen in een kraamhok
afbiggen. Incidenteel komt het voor dat zeugen niet terugkeren naar hun biggen.
Hieraan wordt in overleg met IVO en MAG gewerkt.

Groepshuisvesting zeugen kraamfase
7.7 Hokvorm en hokinrichting

Om de ammoniak-emissie te verlagen wordt gezocht naar een zo klein mogelijk emitterend oppervlak. Daartoe is het nodig dat varkens een kleine vaste mestplaats kiezen,
dan kunnen daar maatregelen genomen worden om de mest snel af te voeren. De sturing van het lig- en mestgedrag is met name afhankeliik van de hokinrichting en de
klimaatsbeheersing. Nadat varkens de ligplaats hebben bepaald, gaan ze een mestplaats maken op enige afstand van de ligplaats, meestal in de hoeken van een hok.
Vanuit welzijnsoogpunt moeten we streven naar een hoger percentage dichte vloer
dan nu het geval is.
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In samenwerking met het bedrijfsleven is een nieuwe hokvorm ontwikkeld, die nu
beproefd zal worden. Daartoe wordt één afdeling voor gespeende biggen uitgerust
met vier driehoekige hokken. In twee hoeken wordt een brijbak geplaatst, zodat de
dieren gedwongen worden in de derde hoek te mesten. In deze hoek wordt een goed
doorlatend rooster gelegd. Vier hokken hebben gezamenlijk min of meer een centrale
mestplaats. Op deze wijze is het percentage dichte vloer ongeveer 75%. Met dit
ontwerp wordt royaal voldaan aan de normen uit de aanstaande Gezondheids- en
WeIziinswet voor Dieren.

Driehoekshok in aanbouw

7.8 Gebruikswaarde

onderzoek

Enerziids zijn de voorlichting en de praktijk erg gesteld op snelle informatie over de
waarde van nieuwe produkten, die op de markt komen. Anderziids willen de toeleverende bedriiven 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 proef, waarin naast de technische aspecten
ook de produktieresultaten in de beoordeling kunen worden meegenomen. Zo zal het
onderzoek naar de gebruikswaarde van brii ba kken voortgezet worden.
7.9 Eenvoudige hulpmiddelen om de biggensterfte tegen te gaan
Het is van economisch belang om de biggensterfte kort na de geboorte terug te dringen. Regelmatig worden daartoe eenvoudige hulpmiddelen op de markt gebracht. De
waarde, daarvan zal onder bedriifsomstandigheden worden vastgesteld. De resultaten worden regelmatig gepubliceerd.
Veel zeugen worden in de kraamhokken vastgebonden. In de toekomst zal dit onge-
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wenst of zelfs verboden zijn. De vraag is nu hoe bestaande boxen aangepast kunnen
worden, zodat de zeugen er los in kunnen staan. Op het Varkensproefbedriif te Raalte zal dit, in samenwerking met het bedrijfsleven, worden onderzocht. Daarbij speelt
de vloer in het kraamhok een niet te onderschatien rol. Doel is om methoden voor het
ombouwen van bestaande kraamhokken te ontwikkelen.
7.10 Optimaliseren van de houderii van varkens in het traject 1 - 105 kg
Door de kleiner wordende marges is het steeds noodzakelijker, dat de produktie van
varkensvlees geoptimaliseerd wordt. Het is bekend, dat verplaatsen, mengen van koppels en voerovergangen een negatieve invloed hebben op de technische resultaten.
Het voorkomen van genoemde onderbrekingen in het groeitraject door niet te verplaatsen of te mengen, kost echter ook geld. Uit een modelstudie vanBackus (1990)
zijn reeds enige theoretische conclusies getrokken. Deze conclusies moeten echter nog
onder praktische omstandigheden getoetst worden. In eerste instantie zullen de varkens hun gehele leven in hetzelfde hok bl ijven, later zal het traject1 - 105 kg opgedeeld worden in meerdere huisvestingssystemen om zo goedkopere huisvesting te verkriigen. Vergelijking met reguliere opfok en mesterii zal aan moeten geven of er na
elke groeidepressie voldoende compensatoire groei optreedt om weer op hetzelfde
groeiniveau te komen ten opzichte van wanneer de varkens niet verplaatst en vermengd worden.
Er zal een vergelijking van geen, één en twee verplaatsingen uitgevoerd worden. In
1992 zullen twee proefronden gedraaid kunnen worden om tot een redelijk aantal
waarnemingen te komen.
Een mester heeft bil het opleggen van een afdeling de beschikking over een beperkt
aantal mestbiggen. Deze biggen kunnen verschillen qua ras, afkomst, gewicht en leeftiid. Bil het opleggen kunnen verschillende strategieën worden gevolgd. Te denken valt
aan: willekeurig (random) opleggen, homogeen opleggen naar geslacht, gewicht, ras,
leeftijd of afkomst.
De economische gevolgen van de opleg en verplaatsingsstrategiën zullen onderzocht
worden.
7.1 1 Arbeid
Binnen dit project kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden:
arbeidsorganisatie (inclusief de daarvoor benodigde gegevens met betrekking tot
werk- en arbeidstilden) en arbeidsomstandigheden.
Het op arbeidsorganisatie gerichte onderzoek bestaat enerziids uit het verrichten van
waarnemingen om te komen tot een databestand waaruit taaktilden kunnen worden
berekend en anderziids uit het ontwikkelen van een model dat de planning van de
werkzaamheden op een varkensbedriif kan ondersteunen.
Het onderzoek, dat tot doel heeft de werkplek (arbeidsomstandigheden) voor de varkenshouder te verbeteren, bouwt in eerste instantie voort op het onderzoek ter vermindering van het stofgehalte in stallen, maar wordt uitgebreid met onderzoek naar het
geluidsniveau tijdens verschillende bewerkingen in de stallen en, indien mogelijk, met
onderzoek naar de belasting van (lage) rug en de ledematen.
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lawaai op de werkplek
Door mensen van de bedriifsgezondheidsdienst in Eindhoven zijn in het verleden
geluidsniveau’s gemeten in stallen, die zo hoog zijn dat ze schade kunnen veroorzaken aan het gehoor van de varkenshouder.
Om te beoordelen bij welke bewerkingen veel lawaai voorkomt, in hoeverre de
bestaande geluidsnormen worden overschreden en hoe blootstelling aan dat lawaai
voorkomen kan worden is de proef “lawaai op de werkplek” gestart.
Gedurende 1992 zullen geluidswaarnemingen worden gedaan.
Deze zullen zowel op de Varkensproefbedrijven als (indien mogelijk) op praktiikbedrijven plaatsvinden.

Reinigen van varkensstallen
Het schoonmaken van stallen houdt de varkenshouders in meerdere opzichten bezig.
In de eerste plaats is het langdurig werk, dat vaak terugkomt en daardoor veel tijd
kost. Ten tweede roept het schoonmaken veel vragen op: hoe schoon moet de afdeling
zijn (met andere woorden: (hoe) kan de infectiedruk vastgesteld worden), is reinigen
na elke ronde wel nodig en wat is de beste reinigingsmethode? Tenslotte groeit het
bewustzijn dat sommige reinigingsmethoden (door het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen) schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de varkenshouder.
Toch is goed reinigen (periodiek doorbreken van de infectiedruk) van belang om de
kans op ziekte-uitbraken te beperken. Wanneer varkenshouders kunnen controleren
of ze goed genoeg hebben gereinigd, hebben ze daarmee een graadmeter en een
stimulans om nauwkeurig te werken.
Ook is het van belang om het schoonmaakwerk te verlichten en, als het technisch en
financieel mogelijk is, te automatiseren. Dit om de varkenshouder te verlossen van een
grote hoeveelheid onaangenaam werk, waarvoor het bovendien steeds moeilijker
wordt vreemd personeel aan te trekken.
Het doel van het onderzoek valt in vier delen uiteen:
1. AIS het onderzoek is afgerond moet het mogelijk zijn om tegen de varkenshouders
te zeggen hoe “schoon” een afdeling moet zijn en hoe er gecontroleerd kan worden ofe ind ec’ fiet’rudvok oen
Id edomlaag is gebracht. Hiervoor moet een zo objectief mogelijke methode ontwikkeld worden (mogelijk met indicatorkiemen), die de
varkenshouder bii voorkeur zelf moet kunnen toepassen.
Een eventuele test dient ook uitgevoerd te kunnen worden door een bedriifsadviseur/voorlichter. Hierbii wordt aangesloten op het hygiene-onderzoek (bepaling
hygiene-scores voor bedrijven) van de Gezondheidsdiensten voor Dieren.
2. Een tweede doel van het onderzoek is het kunnen aangeven hoe een afdeling
gebouwd moet worden, die snel en goed te reinigen is.
In de bestaande milieustal in Raalte en in de nog te verbouwen biggenopfokafdelingen zal gekeken worden naar de invloed van gebruikte materialen en toegepaste constructies op de reinigbaarheid. Dit is een belangriik onderdeel van de
ontwikkeling van een zogenaamde “ergonomische stal”, die niet alleen tegemoet
komt aan de eisen die de varkens aan de stal stellen, maar ook aan de eisen en
wensen van de varkenshouder. Bil het ergonomisch inrichten van de afdeling moet
ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid van automatisering van het
reinigen (punt 3).
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3. Er is meer duidelijkheid nodig over de te volgen reinigingsmethoden in de verschillende voorkomende hoktypen en hokuitvoeringen. Hierbij worden zowel technisch
(zie 1.) als ergonomisch en economische eisen gesteld.
Er zullen naar verwachting meerder reinigingsmethoden als mogeliikheid uit het
onderzoek komen, die elk voor zover mogelijk economisch en ergonomisch geoptimaliseerd zullen worden (zoals bil reinigen met hogedrukspuit: hoe inweken, met
welke druk spuiten, welke wateropbrengst en welke reinigingsmiddelen?). De varkenshouder kan dan op economische en ergonomische basis kiezen hoe hii wil reinigen.
4. Over de noodzakelijkheid van desinfecteren, en over de vraag hoe er goed en veilig gedesinfecteerd moet worden, is onvoldoende bekend. Hoewel deze problematiek vrijwel overeenkomt met de vorige doelstelling verschilt de bewerking “desinfecteren” zoveel van het “reinigen” dat de vraag apart beantwoord moet worden.
7.12 Bronststimulatie en optimalisatie
In Raalte wordt bronststimulatie tiidens de zoogperiode bil laat spenen toegepast. Dit
is vooral van belang bil zeugen waarbij de biggen pas zeer laat gespeend worden
11 wordt gedacht aan: verplaatsen van zeugen (met
(scharrelvarkenshouderii). H’Ier b”
biggen) vier weken na werpen van individueel- naar groepshuisvesting (multisuckling) en beercontact. Als controle kan gewerkt worden met een groep, die niet
verplaatst wordt en geen beercontact krijgt en een groep die alleen beercontact kriigt.
Verbetering van de rentabiliteit in de scharrelvermeerderings-sector binnen de ISCnormen, waarbij een zoogperiode van minimaal zeven weken in acht genomen moet
worden, wordt hierdoor wellicht mogelijk. De zeugen worden dan 1,s tot 2 weken
vóór het spenen gedekt.
7.13

Vermindering van biggensterfte

Het ontwikkelen van voor de praktijk haalbare methoden om de biggensterfte in de
kraamstal terug te dringen en de produktie te verhogen.
Arbeid (verzorging, vakmanschap), overlegstrategieën, tiidsbesteding rond werpen en
de effectiviteit daarvan worden als belangrijke factoren gezien om de biggensterfte
terug te brengen. Het is zaak de verschillende mogeliikheden die er zijn te beoordelen
en te komen tot een praktisch advies. Hierbii moet ook rekening gehouden worden
met de gevolgen voor de reproduktie. Het beoordelen van verschillende technische
hulpmiddelen bil het verminderen van de biggensterfte. Uit de ervaringen, die opgedaan zijn met zeer uiteenlopende hulpmiddelen, zou een praktisch goed haalbaar
“systeem” gevormd moeten worden. De toepasbaarheid en haalbaarheid zou daarvan zonodig in samenwerking met producenten van dergelijke hulpmiddelen getoetst
kunnen worden. Het gebruik van biggencouveuses wordt ook beoordeeld.

7.14 Voerstrategie in relatie tot kwaliteit en milieu
In dit project wordt aandacht besteed aan de invloed van voerstrategie op de slachtkwaliteit van het eindprodukt en aan het effect van voerstrategie op de mineralen- en
stikstofuitscheiding. Er wordt niet alleen gekeken naar de effecten van voerniveau en
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voersoort maar ook naar de effecten van de methoden van voerverstrekking (droogvoerbak, brijbak, trog, voerstation).
In het project “Voerstrategie in relatie tot kwaliteit” wordt het effect van de voerstrategie in de mestperiode op de technische resultaten en classificatie getoetst. Doel is de
slachtkwaliteit van vleesvarkens te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van het
saldo.
In 1992 wordt op het proefbedrijf onderzoek gedaan naar de invloed van het energiegehalte in het voer op de slachtkwaliteit.
Het project “Voerstrategie en Milieu” is gericht op het terugdringen van de fosfor- en
stokstofuitscheiding in de mest via het voer.
De activiteiten in 1992 bestaan met name uit voortzetting van de proeven in samenwerking met het IWO. In deze proeven ligt het accent op de verlaging van de N-uitscheiding door het gebruik van synthetische aminozuren in het voer.
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8 ALGEMENE ACTIVITEITEN
8.1 Beurspresentaties
Van 15 t/m 19 januari 1991 werd voor de vierde keer deelgenomen aan de Landbouwvakbeurs te Borne. Dit was een activiteit, die uitgevoerd werd met ondersteuning
van de afdeling Publikatiezaken van het Proefstation voor de Varkenshouderii.
8.2 Excursies
In verband met de grootscheepse verbouwing, die ook geheel 1991 voortduurde was
alleen de woensdagmorgen beschikbaar voor bezoek, met name voor varkenshouders
die wilden verbouwen of bouwen. Uitzonderingen werden gemaakt voor collegaonderzoekers, beleidsmensen en standsorganisaties.
Zeer verheugd en vereerd waren we met het bezoek van Hare Majesteit de Koningin,
vergezeld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer drs. P.
Bukman op 13 maart 1991.
De Koningin, op werkbezoek in Overijssel, was zeer geinteresseerd in de activiteiten
van het onderzoek met betrekking tot het milieu en het welzijn van dieren. Opvallend
was, dat zii bijzonder goed op de hoogte was van de problemen in de sector.

Daarnaast kunnen genoemd worden:
Bezoek deel CDÄ- 2e Kamerfractie
Personeelsleden Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij o.l.v. ir. J. Klaver
Bezoek deel P.v.d.A. 2e Kamerfractie
Prov. Bestuur, Prov. Raad voor bedriifsontwikkeling en Gewestelijke
Raad Landbouwschap - Provincie Drente
Veredelingscommissie Gelderse Mii. van Landbouw
Hoofdbestuur CBTB - Overijssel
Bestuur Noord Ned. Mestbank
Afdeling Varkenshouderii van het KNLC
Proevencommissie Varkensproefbedriif Sterksel
Het proefbedriif animeert deze bezoeken door haar vergaderaccommodatie aan te
bieden voor een vergadering in combinatie met een rondleiding.
In 1991 bezochten in totaal 1280 bezoekers het bedrijf waarvan 827 op woensdagmorgen, naar herkomst als volgt onderverdeeld:
Nederland
Duitsland
Voormalige Sovjet Unie
Litouwen
Tsjechoslowakije
Engeland
Griekenland
Frankrijk
Oostenril k
België
Denemarken
Zweden
Canada
Polen
Estland
Taiwan

812
310
15
10
21
5
2
4
35
5
17
5
12
15
6
6

8.3 Lezingen
Lezingen werden gehouden voor:
* Rayoncommissie Studieclubs te Denekamp
* Leden studieclub Olst te Raalte
* Landwirtschaftskammer Uelzen te Borne
* Studiedag CHV te Goor
* Varkensfokvereniging Trynwalden te Burgum
* Studieclub Luttenberg e.o. te Lemelerveld
* Studieclub Ommen te Arriën
* A.J.K. Varkensavond te Holten
* Varkenskern Borculo-Neede te Borculo

* Varkenskern Eibergen-Groenlo te GroenIo
* Varkenskern Laren-Lochem te Laren
* Jaarvergadering Vereniging van Scharrelvarkenshouders te Hoevelaken
* Cursus Cebeco Agriment te Zwolle
* Cursus Cebeco Agriment te Arnhem
* Studenten Agr. Hogeschool te Dronten
* Varkenshouderiidag Friesland te Drachten
* ABC studiedag te Schalkhaar
* AJK varkensavond te Toldiik
* ABC studiedag te Lichtenvoorde
* ABC studiedag te Toldijk
* ACM slachtvarkensdag te Spier
* Landwirtschafskammer te Hausstette Duitsland
* Leden KI Twente te Fleringen
8.4 Radio en TV
Meermalen werd er medewerking verleend aan Radio Oost en Omroep Raalte.
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9 VERSCHENEN PROEFVERSLAGEN IN
1991
Proefverslag P 1.61
“Bedrijfssystemen met voerligboxen, aanbindboxen en groepshuisvesting”
Proefverslag P 1.62
“Scheiden van zeugenmest door bezinking”
Proefverslag P 1.63
“Huisvestingstrajecten voor biggen en vleesvarkens”
Proefverslag P 1.64
“De invloed van beperking van de drinktijd op het waterverbruik en technische resultaten bii vleesvarkens”
Proefverslag P 1.65
“Porcine Parvovirus”
Proefverslag P 1.66
“Informatiemodel Technisch Model Varkensvoeding”
Proefverslag P 1.67
“Het effect van het lysine/eiwitgehalte in het voer voor lacterende zeugen op de prestatie van de zeugen en hun biggen”
Proefverslag P 1.68
“Meten van klimaat in varkensstallen”
Proefverslag P 1.70
“Verlagen van het stofgehalte van de lucht in varkensstallen; resultaten anno 1991”
Proefverslag P 1.71
“Onbeperkte voedering van vleesvarkens via een brijbak of via een droogvoerbak
met drinkbakjes”
Proefverslag P 1.73
“Metalen driekantroosters in vleesvarkensstallen met bolle vloeruitvoering”
Proefverslag P 1.75
“Het effect van twee-fasen-voedering op de technische resultaten van zeugen in vergeliiking met een-fase-voedering”

P4-verslagen
Naast de bestaande reeks van onderzoeksverslagen is er dit iaar een nieuwe rapportserie verschenen, de PB-verslagen.
Proefverslag P 4.1
“De invloed van voerbeperking in het gewichtstraject van 45 tot 65 kg op de technische resultaten van vleesvarkens”

