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Voorwoord
Hierbij hebben wij het genoegen u het jaawerslag 1994 van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij aan te bieden, Vanaf I januari 1994 zijn
de Regionale Varkensproefbedrijven te Raalte en
Sterksel en het Proefstation voor de Varkenshouderij als één organisatorische eenheid “het
Praktijkonderzoek Varkenshouderij” verder gegaan. Dit betekent dat er één bestuur is met
vertegenwoordigers uit het Landbouwschap,
Produktschap Vee en Vlees, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Regionale
Varkensproefbedrijven. De Regionale Varkensproefbedrijven hebben ieder een regionale
bestuurscommissie. Hoewel in het verleden al
met één onderzoeksplan werd gewerkt, wordt
door bovengenoemde samenvoeging een nog
betere efficiency bereikt.
/
De varkenshouderij heeft sterk onder
druk gestaan in 1994. De lage
opbrengstprijzen hebben er voor
gezorgd dat er weinig gel’nvesteerd is op de varkensbedrijven.
Daarnaast is er diepgaand gedis- v
cussieerd over de toekomst van de
sector, Het Praktijkonderzoek is, op verzoek van
de standsorganisaties, nauw betrokken geweest
bij het doorrekenen van consequenties van
diverse scenario’s. De resultaten van de verschillende scenario’s zijn gepresenteerd op de kringvergaderingen van de standsorganisaties.
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij verricht
op vele terreinen onderzoek voor de sector. De
kracht van het Praktijkonderzoek is de gel’ntegreerde aanpak van de negen onderzoeksprogramma’s, In dit jaarverslag wordt hiervan een
overzicht per programma gegeven.
Via het periodiek, proefverslagen, artikelen in vakbladen, lezingen en excursies zijn ook in 1994
weer veel resultaten naar buiten gebracht. In
februari 1994 verscheen het honderdste PIonderzoeksrappot-t van het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij. Uit een in 1994 uitgevoerde
enquête onder varkenshouders blijkt dat het
belang van het Praktijkonderzoek Varkenshoude-
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rij onderschreven wordt en dat informatie uit
Raalte, Rosmalen en Sterksel op het eigen bedrijf
toegepast kan worden.
W ij hopen dat de resultaten van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij voor eenieder die bij
de varkenshouderij betrokken is, van nut kunnen zijn. Vanaf deze plaats willen wij iedereen
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan
de activiteiten van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij.
dr.ir. L.A. den Hat-tog,
directeur
Chr.W.C. van Gisbergen,
voorzitter

Inhoudsopgave
I

Profielschets

2
2. I
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Onderzoek
Optimalisatie stalklimaat in relatie tot energieverbruik, gezondheid, welzijn en milieu
Verlaging ammoniakemissie uit varkensstallen en verbetering van de mestafzet
Bedrijfssystemen om het welzijn van zeugen te verbeteren
Ontwikkeling ondersteunende computersystemen voor de varkenshouderij
Verbetering van de arbeidsomstandigheden op varkensbedrijven
Verbetering van de reproduktie van zeugen
Kwaliteitsverbetering in de produktieketen op basis van informatie-uitwisseling
Verbetering varkensgezondheid en vermindering diergeneesmiddelengebruik
Het voeren van natte en droge bijprodukten en akkerbouwprodukten

6
6
10
16
18
20
22
24
26
28

3
3.1
3.2

Uitdragen onderzoeksgegevens
Publikaties en lezingen
Excursies, open dagen en bouwvoorlichting

29
29
30

4
4. I
4. I . I
4.2
4.2. I
4.3
4.3. I

Onderzoeksaccommodatie
Proefstation voor de Varkenshouderij
Aanpassingen onderzoeksaccommodatie in 1994
Varkensproefbedrijf “Noord- en Oost-Nederland”
Aanpassingen onderzoeksaccommodatie in 1994
Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-Nederland”
Aanpassingen onderzoeksaccommodatie in 1994

31
31
32
33
34
35
36

5
5. I
5.2
5.3
5.4
5.5

Bedrijfsvoering
Fokkerijbeleid en samenstelling van de zeugenstapel
Voerschema’s
Klimaatinstellingen
Entschema
Hygiënische maatregelen

38
38
39
41
42
42

6
6. I
6.2
6.3

Bedrijfsresultaten
Overzicht van de varkensstapel
Technische resultaten vermeerdering
Technische resultaten vleesvarkenshouderij

43
43
43
45

7

Financiën

47

8
8. I
8.2
8.3

Organisatie
Bestuurssamenstellingen per 3 I - I2- 1994
Organisatieschema Praktijkonderzoek Varkenshouderij per 3 I - I2- 1994
Commissies

48
48
51
52

5

I Profielschets
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij richt
zich op praktische oplossingen van huidige en
toekomstige knelpunten in de varkenshouderij
en geeft richting aan gewenste ontwikkelingen.
De daarvoor benodigde kennis komt voort uit
onafhankelijk praktijkgericht onderzoek. Het
onderzoek heeft naast een waardebepalende
ook een initiërende taak: het onderzoek leidt
tot bruikbare resultaten en praktijkrijpe systemen. Met deze manier van werken wil het Praktijkonderzoek Varkenshouderij een essentiële
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een
moderne, levenskrachtige en maatschappelijk
verantwoorde varkenshouderij. Naast het verrichten van onderzoek worden op de proefbedrijven ook nieuwe methoden en systemen
gedemonstreerd.
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij is bedoeld voor mensen en instellingen die in of
voor de varkenshouderijsector werken:
varkenshouders en hun organisaties;
IKC en beleidsdirecties van het Ministerie van
LNV;
voorlichting en onderwijs;
bedrijfsleven;
instituten en universiteiten;
produktschappen.
Dezelfde mensen en instellingen fungeren vaak
weer als informatiebron voor het opstarten van
nieuw onderzoek. Door deze wisselwerking is
het Praktijkonderzoek Varkenshouderij bij uitstek geschikt om de afstand tussen theorie en
praktijk te overbruggen,
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij vindt
plaats op drie locaties:
- Proefitation voor de Varkenshouder!
Lunerkampweg 7
Postbus 83
Tel: 04 192 - 86555; Fax: 04 192 - 182 14
Met ingang van I O- I O- I 995:
Tel: 073 - 5286555; Fax: 073 - 52 182 14
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- VarkensproefoedrJf ‘Noord- en Oost-Nederland”
Drosteweg 8, 8 10 I NB Raalte
Tel: 05720 - 52 174; Fax: 05720 - 5 1960
Met ingang van I 0- I 0- I 995:
Tel: 0572 - 352 I 74; Fax: 0572 - 35 I 960
- VarkensproefbedrJf ‘2uid- en West-Nederland”
Vlaamseweg 17, 6029 PK Sterksel
Tel: 04907 - 62376; Fax: 04907 - 65385
Met ingang van 10- 10- 1995:
Tel: 040 - 2262376; Fax: 040 - 2265385
Het verrichten van onderzoek op meerdere
locaties heeft een aantal voordelen. Gezondheidstechnisch gezien is het gunstig dat het
onderzoek gespreid plaatsvindt. Ook zijn op
iedere locatie de bedrijfsomstandigheden
anders, waardoor de gevoeligheid van een
oplossing voor de bedrijfsvoering aan het licht
kan komen.
Het proefbedrijf in Rosmalen is voornamelijk
ingericht voor de vergelijking van verschillende
bedrijfssystemen in de vermeerdering. Op de
regionale proefbedrijven te Raalte en Sterksel
vinden vooral ontwikkelings- en gebruikswaarde-onderzoek en onderzoek naar deelaspecten
van de houderij plaats,
De totale onderzoeksaccommodatie omvat ongeveer 1200 zeugenplaatsen en 3000 vleesvarkensplaatsen, Voor de drie proefbedrijven is er
één onderzoeksplan en één gezamenlijk budget.
De basisfinanciering van het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij wordt verzorgd door het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Produktschap Vee en Vlees. De
regionale proefbedrijven ontvangen ook een bijdrage van het regionale bedrijfsleven. Ook voert
het praktijkonderzoek projecten uit op basis van
contracten met zowel de overheid als het
bedrijfsleven.

”

I

PROFIELSCHETS

2 Onderzoek
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij kent de
volgende negen meerjarige onderzoeksprogramma’s:
I Optimalisatie van het stalklimaat in relatie tot
energieverbruik, gezondheid, welzijn en milieu,
2 Verlaging van de ammoniak- en geuremissie
uit varkensstallen en verbetering van de mestafzet.
3 Bedrijfssystemen om het welzijn van varkens
te verbeteren.
4 Ontwikkeling van ondersteunende computersystemen voor de varkenshouderij.
5 Verbetering van de arbeidsomstandigheden
op varkensbedrijven.

6 Verbetering van de reproduktie van zeugen,
7 Kwaliteitsverbetering in de produktieketen
varkenshouderij op basis van informatie-uitwisseling.
8 Verbetering van de varkensgezondheid en
vermindering van het diergeneesmiddelengebruik.
9 Perspectieven van het voeren van granen van
eigen bodem en natte en droge bijprodukten,
Onder elk programma vallen projecten. Hierna
treft u, per programma, de stand van zaken aan
van een aantal van deze projecten.

2. I Optimalisatie stalklimaat in relatie tot energieverbruik, gezondheid, welzijn en milieu
De hoofdreden om varkens binnen te houden is de dieren te beschermen tegen de
Nederlandse weersinvloeden. Met de eerste stal is ook de basis gelegd voor de klimaatbeheersing. De klimaatbeheersing is uitgegroeid tot een grote industriële activiteit. Het Nederlandse bedrijfsleven dat op dit terrein actief is, werkt over de gehele wereld. Binnen deze situatie bestaat er nog een duidelijke taak voor het Praktijkonderzoek. Niet alles wat technisch kan, is wenselijk voor het varkensbedrijf. Ook is
een dure investering geen garantie voor een goed stalklimaat.
Doel
Klimaatbeheersing houdt zich direct bezig met
luchtaanvoer, luchtmenging en luchtafvoer. Het
succes ervan wordt afgemeten aan luchttemperatuur, luchtvochtigheid, stofigheid, geursterkte,
groei, gezondheid en diergedrag. Er zijn vele
varianten op de markt beschikbaar voor luchtinlaat- en luchtuitlaatsystemen. Naar de praktische
ervaringen wordt door varkenshouders veel
gei’nformeerd.
Met behulp van dit onderzoek willen we de leefomstandigheden optimaliseren waarbij gestreefd
wordt naar goede produktiecijfers en een
beperkt energieverbruik Daarbij zijn graduele
verschillen voor een varkenshouder vaak belangrijk, omdat veel problemen teruggevoerd worden naar een onvoldoende klimaatbeheersing.
Aan dit doel wordt vanuit de genoemde invalshoeken gewerkt.

Er zijn vier belangrijke delen te onderscheiden
bij de klimaatbeheersing:
- de klimaateisen en het energieverbruik;
- het ventilatiesysteem;
- de regeling van de hoeveelheid ventilatielucht;
- de conditionering van de ventilatielucht.
Klimaateisen en het energieverbruik
Het is algemeen bekend dat kraamafdelingen
voor lacterende zeugen te warm zijn, De temperatuur wordt afgesteld op de kleine biggen.
Berekend is hoeveel energie er te besparen valt
door met biggennesten te werken. Een verlaging
van de ruimtetemperatuur met 2°C van 23
naar 2 I OC, geeft 50% reductie op het energieverbruik Door met biggennesten te werken kan
de ruimtetemperatuur aanzienlijk verlaagd wor-

den, waardoor de zeugen mogelijk meer voer
op zullen nemen. Daardoor zullen de zeugen
meer melk produceren en/of minder aan
gewicht verliezen. Dit moet ook de biggenproduktie ten goede komen. Op basis van deze
berekeningen is geconcludeerd dat de energiebesparing opweegt tegen het extra werk. Hoe
de balans uiteindelijk zal uitslaan wordt bepaald
door de effecten op de produktiviteit. In 1995
zal in een aantal kraamafdelingen getracht worden om deze theoretische benadering te realiseren Medefinanciering door NOVEM b.v.’ is
reeds in 1994 toegezegd.

Ventilatiesystemen
De komst van ventilatieplafonds leek het defìnitieve einde van de ontwikkelingen op h e t
gebied van de ventilatiesystemen: een homogene verdeling, lage luchtsnelheden en geen tocht.

De combinatie van luchtkoelen en ventilatieplafonds leverde echter niet het verwachte resultaat. Het effect van koelen is direct onder het
plafond reeds grotendeels verdwenen, D e
luchtweerstand van plafonds moet door de ventilator overwonnen worden, waardoor het rendement van de ventilator afneemt.
In 1994 zijn de eerste positieve ervaringen
opgedaan met een aangepaste methode van
voergangventilatie. De gekoelde lucht wordt
direct onder de voergang gebracht. De bodem
van het voergangkanaal loopt af naar de plaats
waar de lucht binnenkomt. De voergang is afgedekt met metalen roosters waaraan vet-warmingspijpen gelast zijn. Zo kan ‘s winters de
lucht naverwarmd worden voordat deze in de
hokken komt. Om de effecten van dit systeem
binnen andere ventilatiesystemen te kunnen
beoordelen is vewolgonder-zoek noodzakelijk.
Verwacht wordt dat dit systeem op de proefbedrijven uitgebreid wordt.
In twee natuurlijk geventileerde afdelingen voor
vleesvarkens wordt gewerkt met een regelbare
nok en gestuurde registerkleppen in de zij-openingen. Alle openingen worden gestuurd op basis
van de afdelingstemperatuur en de C02-concentratie in de afdeling (foto 1). De stand van de
registerkleppen wordt daarnaast ook geregeld op
basis van windsnelheid, temperatuur en windrichting. Hierdoor kan nauwkeurig de hoeveelheid
ventilatielucht geregeld worden en met minimale
energiekosten het gewenste stalklimaat worden
gerealiseerd. Vanuit de praktijk is een toenemende belangstelling te bespeuren voor goed geregelde natuurlijke ventilatiesystemen (zie figuur 1).
Bij de mechanische ventilatiesystemen is er nog
steeds discussie over het boven of onder de
roosters afzuigen. Uit waarnemingen is duidelijk
geworden dat onderafzuiging geen hogere emissies geeft als de mest minstens 30 cm onder de
roostervloer staat. Ook putventilatie is dan minder voor de hand liggend. Bij de keuze van het
afvoerpunt dient vanzelfsprekend rekening te
worden gehouden met de wijze van luchtinlaat.

Foto 1: C02-meter

’ NOVEM b.v. Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu b.v. te Sittard
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Regeling hoeveelheid ventilatielucht
Meetventilatoren worden steeds vaker toegepast en zijn steeds nauwkeuriger. Deze ontwikkelingen worden vooral door het bedrijfsleven
geinitieerd en gerealiseerd. De taak van het
Praktijkonderzoek is na te gaan op welke wijze
het best gebruik kan worden gemaakt van de
meetmogelijkheden.
Er is veel werk verricht aan het meten van ventilatiehoeveelheden in natuurlijk geventileerde
stallen. Met zo’n meetmogelijkheid wordt sturing van de ventilatie pas goed mogelijk. In 1994
is het proefschrift van CE. van ‘t Klooster verschenen, waarin het systeem beschreven staat
zoals hij dat op het Proefstation ontwikkeld
heeft. Daarbij wordt de minimale ventilatiehoeveelheid geregeld op basis van de COz-concentratie in de stal en de afdelingstemperatuur.
Deze regeling werkt goed en verdient meer
aandacht van de praktijk Berekend is dat de
extra kosten voor natuurlijke ventilatie binnen
zes maanden kunnen worden terugverdiend
door de lagere energiekosten.
In 1994 zijn op het proefbedrijf te Sterksel de
eerste stappen gezet om te komen tot een
praktische beoordeling van de steeds vernuftiger wordende regelsystemen. Daarbij is het de
q

Temperatuursensor
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CO2
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Luchtaanvoerslana
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vraag of de eventuele betere regeling opweegt
tegen de investeringen en de hogere energiekosten. Want veel verbeteringen betekenen dat
er in de luchtkanalen meer sensoren en regelkleppen worden ingebouwd waardoor de
weerstand groter wordt en de hoeveelheid verbruikte energie per m3 lucht toeneemt,
Conditionering van de ventilatielucht
In 1994 is onderzoek gestart naar de mogelijkheden om grondwater te gebruiken voor koeling in
de zomer en verwarming in de winter, Een
zevental jaren geleden zijn de grondbuizen in dit
kader in de belangstelling gekomen (zie figuur 2).
Nu wordt ook gewerkt met warmtewisselaars,
geplaatst in de luchtinlaat (foto 2). Daarbij vindt
warmte-overdracht plaats tussen de binnenkomende lucht en het grondwater. Dit grondwater stroomt weer terug via een retourbron.
Behalve energiebesparing gaat het hier vooral
om koeling in de zomer. Op de hete zomerdagen van 1994 was er een effect in de afdeling
meetbaar van ongeveer 4OC op een hoogte van
I ,5 m. De ventilatiehoeveelheid was toen nog
beperkt tot 60% van het normale maximum.
Op deze manier verwacht men de ammoniakemissie te beperken. In combinatie met andere

maatregelen wordt hier onderzoek naar verricht. In 1995 zal onderzocht worden wat het
effect van koelen op zich is voor de ammoniakemissie en de produktie.
Tot slot
Onder dit programma zijn, om organisatorische
redenen, ook de volgende projecten geschaard:
Gebruikswaarde-onderzoek
In 1994 is besloten om het gebruikswaardeonderzoek te bundelen. Tot nu toe was het
versnipperd over de programma’s en lag het initiatief vooral bij de bedrijfsleiders, Door de bundeling zijn er gemakkelijker afspraken te maken
over het onderzoeksprotocol en ligt uniformering tussen de proefbedrijven voor de hand. In
1994 is vooral aan de voorbereiding gewerkt.
De eerste plannen zijn gericht op energiebesparing bij de klimaatbeheersing en op een aantal
stalaanpassingen om de milieu-effecten van de
varkenshouderij beter te beheersen.

Foto 2: Warmtewisselaar in combinatie met
voergangkanaal.

Meting van de ammoniakemissie
Over de meettechniek vindt binnen Nederland
overleg plaats. Er wordt naar gestreefd om zo
uniform mogelijk te werken. Alleen dan zijn de
meetresultaten van de diverse meetinstanties
vergelijkbaar. Deze metingen staan in nauwe
relatie met het klimaatonderzoek
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Overige projecten
- Eenduidige karakterisering van het stalklimaat,
- Recirculatie en zuivering lucht in geklimatiseerde dekstal.
- Minimum ventilatie bij snelle mestafvoer.
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Figuur 2: Grondbuisventilatie in combinatie met voergangkanaal.
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2.2 Verlaging ammoniakemissie uit varkensstallen en verbetering van de mestafzet
Het jaar 1994 is te beschouwen als een hoogtepunt in het onderzoek naar de verlaging van ammoniakemissie uit varkensstallen en de afzetverbetering van varkensmest. Met name op het terrein van de ammoniakemissie zijn duidelijke resultaten
geboekt. In 1995 zal veel onderzoek binnen dit programma worden afgerond.
Doel
De milieuproblematiek in het algemeen en op
varkenshouderijbedrijven in het bijzonder, is
algemeen bekend. In dit onderzoeksprogramma
wordt getracht oplossingen aan te dragen voor
varkenshouderijbedrijven om:
- het te transporteren mestvolume te beperken;
- de ammoniakuitstoot uit stallen en mestopslagen te verminderen;
- de mineraleninput (met name stikstof) via het
voer te verlagen.
Getracht zal worden de oplossingen in bedrijfsverband te integreren.
Beperking van het mestvolume
Waterverbruik drachtige zeugen
In het verleden is met succes het waterverbruik
bij vleesvarkens teruggebracht door beperking
van schoonmaak- en morswater en door de
water-voewerhouding beter af te stemmen op
de behoefte. Oriënterende waarnemingen
wezen erop dat dit ook bij zeugen mogelijk
moet zijn. In 1994 is daarom een onderzoek
opgezet naar het waterverbruik van drachtige
zeugen. De eerste stap was dat bij zeugen in
groepshuisvesting bij onbeperkte watewerstrekking de wateropname over de dag werd vastgelegd in een waterregistratiestation. Hieruit is
gebleken dat de spreiding in geregistreerde
wateropname 3 tot 23 liter per dag is. Momenteel wordt geanalyseerd welke factoren (zoals
temperatuur, rangorde, gewicht, voeropname
en produktiestadium) van invloed zijn geweest
op deze wateropname. Daarnaast loopt onderzoek bij zeugen in voerligboxen, die beperkt
water verstrekt krijgen, namelijk met een watervoerverhouding van 2: 1, 2,8: I en 3,6: 1. Nagegaan wordt welke invloed dit heeft op de voeropname, het mestvolume, enkele parameters in
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de urine, de reproduktieresultaten en de conditie van de zeugen.
Behandeling dunne en dikke mestfracties
Door mestscheidingstechnieken (bezinken of
mechanisch) in of buiten de stal kunnen dunne
mestfracties met I tot 5% droge stof (ds) en
dikke mestfradies met 10 tot 30% ds worden
geproduceerd. In 1994 is geen onderzoek uitgevoerd naar verdere bewerking van dikke fracties, bijvoorbeeld door drogen of composteren.
Het meeste onderzoek is tot nu toe gericht op
de behandeling van de dunne mestfracties.
Omgekeerde osmose
Dit jaar is het onderzoek afgerond waarbij
bezonken zeugenmest met een drogestofgehalte van circa I ,5% door middel van omgekeerde
osmose is ontwaterd. Bij omgekeerde osmose
wordt het water onder hoge druk uit de mest
door membranen geperst. Onderzocht zijn
onder meer het effect van druk, temperatuur,
zuurgraad, stroomsnelheid en concentratiegraad
op de haalbare capaciteit. Gebleken is dat het
concentreren van bezonken zeugenmest technisch mogelijk is, mits de te ontwateren mestvloeistof is ontdaan van zand en andere niet
opgeloste bestanddelen. Het water dat uit de
mest kan worden onttrokken (permeaat) voldoet - afhankelijk van de procescondities - aan
de lozingseisen voor het riool. Het permeaat is
geen geschikt drinkwater voor varkens (vanwege een te hoog zwavelgehalte), maar kan wel
gebruikt worden voor de reiniging van de stallen. Aanwending van het permeaat op het land
is eveneens mogelijk, maar hierbij gelden vooralsnog de bepalingen voor waterige fracties uit
de mestwetgeving.

>
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Het toepassen van omgekeerde osmose met
bezinken als voorscheiding kost voor een
bedrijfsgrootte van 485 zeugen circa f 25,- per
kuub mest. Hierbij is geen rekening gehouden
met eventuele besparingen op waterverbruik
voor het reinigen en mestopslagcapaciteit. Bij de
huidige mestafzetprijzen is omgekeerde osmose
slechts voor bedrijven met meer dan 950 zeugen interessant. Het perspectief van de omgekeerde-osmosetechniek voor de ontwatering
van dunne mestsoorten zal sterk afhangen van
de ontwikkeling van de mestafzetprijzen, de
regelgeving en het succes van concurrerende
technieken zoals indampen.
Mineralenbehandeling
Binnen het Eureka-project (een samenwerking
tussen zeven partners in Frankrijk, België en
Nederland) is onderzocht in hoeverre beluchte
spoelvloeistof (die gebruikt wordt om mest uit
de afdeling te spoelen) verder gezuiverd kan
worden via een mineralenbehandeling. Specifieke calcium-aluminaten worden aan de vloeistof
toegevoegd waardoor de aanwezige carbonaat-,
sulfaat-, nitraat-, fosfaat- en chloorionen zouden
moeten neerslaan en verwijderd kunnen worden Er is onderzoek verricht op een laboratorium en in een semi-praktijkopstelling. Uit beide

studies blijkt dat het effluent na deze behandeling niet zuiver genoeg is om te kunnen lozen
op de riolering.
Nieuw onderzoek
Momenteel (begin 1995) wordt onderzoek
opgestart om bepaalde dunne fracties te behandelen via indampen, keramische membranen en
elektrodialyse. Bij elektrodialyse wordt een
spanningsverschil in de mest gecreëerd waardoor ionen zich gaan verplaatsen en de dunne
fractie verder wordt gezuiverd.
Vermindering van de ammoniakuitstoot
Groen Label-systemen
De ondetzoeksinspanning van vóór 1994 wordt
duidelijk uit tabel 1. Hierin is een overzicht
opgenomen van de ammoniakemissiefactoren
en de Groen Label-toekenningen in de varkenshouderij. Het eb en vloed-spoelsysteem (figuur
3) het verdringingsspoelsysteem (figuur 4) en
de R&R-schuif (foto 3) zijn, in samenwerking
met het bedrijfsleven, beproefd door het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. De overige systemen zijn door het bedrijfsleven ontwikkeld.
De norm voor ammoniakemissie blijkt bij de
categorie vleesvarkens het moeilijkst haalbaar te

Tabel I: Groen Label-toekenningen in de varkenshouderij met de daarbij behorende ammoniakemissie (kg NH, per dierplaats per jaar)
vleesvarkens
Ecologische Richtlijn
Groen Label-norm
Hepaq-spoelsysteem
Eb en vloed-spoelsysteem
Verdringingsspoelsysteem
Haglando-schuif
R&R-schuif
Brouwers-schuif
WX-spoelgoten
Mestgoten

3,0/2,5 a

I,5

lacterende
zeugen

gespeende
biggen

4,2

813
410

l,l
Q3

4,O
317
3,l
313
3,2

0, I 8

b

l,4

I,4
I,4

a Bij respectievelijk volledig en gedeeltelijk roostervloer.
b Norm wordt medio 1995 vastgesteld.

dragende
zeugen

0,2 I

zijn. Daar is alleen het spoelen met behandelde
spoelvloeistof Groen Label-waardig. Bij de
kraamzeugen zijn de meeste toekenningen,
Geconcludeerd kan worden dat een reductie
van 50-80% van de ammoniakemissie in de varkenshouderij technisch haalbaar is. Bij de meeste
Groen Label-systemen vindt echter een trage
introductie in de praktijk plaats. De redenen zijn
de hoge kosten (behalve de mestgoten) en de
grote storingsgevoeligheid (behalve WX-spoelgoten en mestgoten). Op deze dure technieken
wordt in dit jaarverslag niet verder ingegaan.
Verkleining emitterend oppervlak
De ammoniakemissie uit varkensstallen wordt
gedeeltelijk bepaald door de mate waarin varkens de vloeren, de wanden en zichzelf bevuilen. Bij vleesvarkens komt ongeveer 30% van de
emissie vanaf de vloeren en dieren. De belangrijkste invloedsfactoren voor de bevuiling van de
hokken zijn hokinrichting (in relatie tot het ligen mestgedrag), mestdoorlaatbaarheid van de
roostervloer, stalklimaat en hokbezetting. Een

andere bron van de ammoniakemissie uit stallen
is de mestkelder (bij vleesvarkens voor ongeveer 70%). Centraal in dit onderzoek staat de
verkleining van het emitterend oppervlak. Het
rioleringssysteem fungeert hierin als uitmestsysteem.
Guste/drugende zeugen
In een afdeling met voerligboxen zijn smalle
mestkanalen gemaakt van 60 cm breed (50 cm
in de box en 10 cm er achter) onder iedere rij
zeugen. De kanalen zijn voorzien van een metalen rooster met mestspleet. Tussen beide rijen
boxen is geen mestopslag meer. De zeugen
staan tijdens het vreten op een dichte hellende
vloer van I ,50 m (foto 4). De bereikte emissiereductie is ongeveer 50%: 2,3 kg NH, in de
proefafdeling ten opzichte van 4,6 kg NH, per
zeugenplaats per jaar in de controle-afdeling. Dit
systeem kent een grote belangstelling in de
praktijk vanwege de lage kosten en de grote
bedrijfsinpasbaarheid. Een Groen Label-toekenning zal medio 1995 plaatsvinden.

Figuur 3: Doorsnede van een afdeling met het
eb en vloed-spoelsysteem.

Foto 3: R & R-schuifdeksysteem.

Figuur 4: Doorsnede van een afdeling met het
verdringingssysteem.

Foto 4: Rooster met mestspleet achter de
zeug.

Kraamzeugen
In een afdeling met kraamhokken zijn schuine
p l a t e n (10- 12% helling) onder de (kunststof)roosters gelegd. Aan de achterzijde van het
hok is een rechthoekig mestkanaal gebouwd.
Vrijwel alle mest van de zeug valt in dit diepere
kanaal. Voerresten, stof en mest van biggen kunnen op de hellende plaat vallen en zullen niet
afgevoerd worden. Alleen het vocht loopt van
de plaat af Na de kraamperiode wordt de hellende plaat schoongespoten. De emissiereductie
was na 10 ronden 45% ten opzichte van een
afdeling met een rioleringssysteem (4,7 versus
8,6 kg NH, per dierplaats per jaar). Momenteel
wordt getracht de emissie onder de Groen
Label-norm van 4 kg te krijgen door verdere
verkleining van het emitterend oppervlak in het
mestkanaal.
Gespeende biggen
Het blijkt dat de ammoniakemissie in een afdeling met een bolle vloer in de hokken de Groen
Label-norm benadert. De hokken zijn uitgevoerd met het brede mestkanaal aan de voot-zijde en het smalle mestkanaal achterin. Op beide
mestkanalen liggen metalen driekantroosters.
De putdiepte is circa 40 cm. De mest wordt
afgevoerd door twee rioolbuizen die dwars
onder de afdeling zijn aangelegd, zodat er maar
twee afvoerpunten per mestkanaal zijn. De ventilatie geschiedt via plafondventilatie (houtwolcement). De ammoniakemissie is 0,34 kg per
dierplaats per jaar. Het streven is de hokuitvoering zodanig aan te passen (brede mestkanaal
achterin, smal mestkanaal met een goot, aandeel
bolle dichte vloer vergroten en aanbrengen van
mestspleet) dat ook hier de Groen Label-norm
wordt bereikt.
Vleesvarkens
Gebaseerd op eerder onderzoek is voor vleesvarkens een hoktype ontworpen waarin de hokbevuiling minimaal is. Voorin het hok ligt een
smal mestkanaal met metalen driekantroosters
De bolle vloer is betegeld om zo weinig mogelijk aanhechting van mestdeeltjes te krijgen, Achterin het hok ligt het brede mestkanaal met een
spleet van 10 cm tussen de muur en de metalen
driekantroosters. De lucht wordt aangevoerd

via grondbuizen die uitkomen in een luchtkanaal
onder de voergang. De lucht komt door metalen roosters omhoog en verplaatst zich over de
hokafscheiding naar de dieren. De ammoniakemissie van de eerste drie ronden was ongeveer 2,0 kg per dierplaats per jaar. Ten opzichte
van de norm uit de Ecologische Richtlijn betekent dit een reductie van 20%. Dit systeem zal
mogelijk worden opgenomen in de Ecologische
Richtlijn waardoor het een wettelijke status
krijgt.
Tussentijdse conclusie
Conclusie uit bovengenoemd onderzoek is dat
met eenvoudige maatregelen (metalen roosters,
bolle vloeren, smalle mestkanalen, mestspleet,
rioleringssysteem en goede klimatisering) een
wezenlijke bijdrage geleverd kan worden aan de
emissiereductie. Samen met een goed mestafafgesloten
mesttransport en
voersysteem,
mestopslag zorgen deze maatregelen voor
“schoon uitziende” bedrijven. Combinaties van
eenvoudige en betaal bare maatregelen boven
en onder de roosters kunnen dus ook leiden tot
lage emissieniveaus. Toch blijkt het noodzakelijk
om extra maatregelen te nemen om onder de
Groen Label-normering uit te komen, Hieronder volgt een aantal extra maatregelen die
onderzocht worden.
Mestkoelen
Een mogelijkheid om de emissie vanuit de mestkelder te beperken is koeling van de toplaag van
de drijfmest, waardoor de processen in de mest
trager verlopen. Het verband tussen ammoniakemissie en mesttemperatuur is, theoretisch
gezien, sterk oplopend. In een afdeling met een
optimale hokuitvoering zijn koellamellen in de
mestput aangebracht. Dit zijn kunststof holle
platen van I!I I cm dikte die zodanig zijn
geconstrueerd dat ze, indien ze gevuld zijn met
water, juist onder het mestoppervlak blijven drijven, De platen zijn per kanaal in serie verbonden en tussen de kanalen parallel aangesloten
tussen de aanvoer- en retourwaterleiding. De
koeling tot I3-l4OC vindt plaats door middel
van grondwater. Aan de onderzijde van de platen zijn stroken van 10 cm breedte gelast, teneinde een stabieler geheel te krijgen (foto 5).

De eerste resultaten geven aan dat de ammoniakemissie beneden I ,5 kg per vleesvarkensplaats per jaar ligt. De Groen Label-toekenning
heeft inmiddels plaatsgevonden (april 1995) In
vervolgonderzoek zal de relatie tussen de emissie en de mesttemperatuur worden vastgesteld.
Deze relatie is van belang vanwege controlemogelijkheden en kostenoptimalisatie.
Aunzuren

ten de afdeling voeding wordt toegediend. Na
een goede menging wordt deze mest weer
teruggezet in de mestkelder.
Ook is een onderzoek opgestart naar het toevoegen van een mengsel van organische zuren,
De mest wordt buiten de stal in een voorraadvat gebracht, de pH wordt gemeten waarna een
deel van de mest wordt aangezuurd en vervolgens wordt teruggebracht in de afdeling. Resultaten komen in 1995 ter beschikking.

Er is een procédé in onderzoek waarbij de mest
van vleesvarkens in de mestkelder microbieel
wordt aangezuurd. De pH wordt éénmalig op
een waarde van 6,0 tot 6,5 gebracht door het
toevoegen van entmateriaal. Als de pH eenmaal
die waarde heeft, moeten melkzuurbacteriën en
andere verzuringsbacteriën door de produktie
van organische zuren ervoor zorgen dat de pH
op dit peil blijft. Er hoeft dus niet steeds opnieuw
zuur te worden toegevoegd. Wel moeten regelmatig gemakkelijk afbreekbare koolhydraten worden toegevoegd als voeding voor de bacteriën. In
twee ronden bij vleesvarkens is gebleken dat de
emissie inderdaad werd beperkt. In een vervolgonderzoek wordt getracht het systeem meer
bedrijfsinpasbaar te maken door de mest wekelijks af te voeren, waarna aan een klein deel bui-

Olie op de mest
De derde mogelijkheid om de emissie vanuit de
mestkelder op een eenvoudige wijze te verlagen
is een vloeibare afdeklaag op de mest. De
reductie van de ammoniakemissie was 90-95%
onder laboratoriumomstandigheden. Op het
proefbedrijf van IMAG-DL0 was de emissiereductie ongeveer 40%, wat werd veroorzaakt
door een minder goed functionerend uitmestsysteem. Momenteel wordt in het Praktijkonderzoek onderzocht welk uitmestsysteem goed
voldoet en wat de milieu-effecten van dit middel zijn als het uitgereden zou worden, Tegelijkertijd is het Praktijkonderzoek betrokken bij
een onderzoek naar dit systeem op een praktijkbedrijf.

Foto 5: Koellamellen in de mestput; het rooster staat omhoog.

Verlaging van mineralen in het voer
De relatie tussen verminderde N-input in het
voer en de ammoniakemissie is nog niet goed in
kaart gebracht, Er lopen op dit gebied twee
projecten. In één project wordt gemeten wat
de invloed van multifasenvoedering is bij een
techniek als mestspoelen, die de ammoniakemissie sowieso al 60% reduceert. De eerste
resultaten laten zien dat de invloed van de voeding in dit geval zeer gering is. In een ander project staat de relatie tussen eenvoudige huisvestingsmaatregelen en multifasenvoedering centraal. De eerste resultaten zijn hoopvol en wijzen erop dat een combinatie van voedings- en
huisvestingsmaatregelen tot lage emissies kunnen leiden. De invloed van de huisvesting lijkt
echter groter dan de invloed van de voeding.
Integratie en optimalisatie
Het emissie-onderzoek kent een duidelijke
koerswijziging. Eerst zijn de duurdere technieken
onderzocht die ingrijpende huisvestingsmaatregelen vragen, zoals mestspoelen en mestschui-

ven. Gedurende dit onderzoek is de kennis over
de processen, die een rol spelen bij de ammoniakvewluchtiging, duidelijk toegenomen. Deze
kennis over de invloedsfactoren - gecombineerd
met vele onderzoeksinitiatieven in het bedrijfsleven en de inventiviteit van varkenshouders heeft er toe geleid dat er goede perspectieven
gekomen zijn om de noodzakelijke emissiereductie te behalen met (een combinatie van)
goedkopere technieken. Er zullen dan ook
Groen Label-stallen tegen minimale kosten
beschikbaar komen, waarvan de acceptatie in de
praktijk groot zal zijn, Bij deze optimalisatie (van
emissiereductie en kosten) moeten nadrukkelijk
de maatregelen op het gebied van voeding en
klimaatbeheersing worden betrokken.
Overige projecten
- Begeleiding SPOM.
- Propro Noord-Brabant.
- Voerstrategie in relatie tot milieu.
- EG-project (vermindering vervuiling en verbetering nutriëntbenutting).
- Groen Label-stallen tegen minimale kosten.

2.3 Bedrijfssystemen om het welzijn van varkens te verbeteren
Het zeugenonderzoek in dit programma ressorteert onder de Werkgroep Groepshuisvesting Zeugen. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het vergelijkende
onderzoek van vier bedrijfssystemen voor guste en dragende zeugen. Naast het vergelijkende onderzoek wordt in dit onderzoeksprogramma gewerkt aan het verder
optimaliseren van groepshuisvestings-systemen voor zeugen. Er is een nauwe samenhang met het arbeidsonderzoek, waarbij op praktijkbedrijven arbeid en arbeidsomstandigheden in groepshuisvestingssystemen zijn onderzocht.
Doel
- het vergelijken en evalueren van verschillende
houderijsystemen;
- het verder ontwikkelen van groepshuisvesting
in de verschillende stadia (dracht, dekfase,
kraamfase);
- het nagaan van de mogelijkheden voor het
verstrekken van ruwvoer aan zeugen.
Groepshuisvesting

zeugen

Groepshuisvesting is al jaren een speerpunt in
het Praktijkonderzoek. Het onderzoek naar
groepshuisvesting in de kraamfase is afgesloten.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek is
besloten het onderzoek voorlopig te concentreren op de dek- en drachtfase. In 1990 is gerapporteerd over een vergelijking van drie bedrijfssystemen: voerligbox, aan bind box, en groepshuisvesting met voerstation. Op basis van de
resultaten van deze vergelijking is besloten een
nieuwe vergelijking uit te voeren. Deze vergelijking wordt begin 1996 afgesloten.
Vergelijking vier bedrijfssystemen
Op het Proefstation voor de Varkenshouderij
worden vier systemen voor de vermeerdering
met elkaar vergeleken die van elkaar verschillen
gedurende de dek- en drachtfase, te weten:
individuele huisvesting in voerligboxen, zelfsluitende voerligboxen met binnenuitloop, groepshuisvesting met voerstation en Biofix. In dit
onderzoek worden de systemen op onderstaande aspecten beoordeeld:
Welz.jn
Het welzijn van zeugen in drie groepshuisvestingssystemen wordt onderling beoordeeld en

ten opzichte van individuele huisvesting. Hiervoor is een evaluatieprotocol ontwikkeld.
Reproduktie

De levensproduktie van zeugen wordt geëvalueerd in de onderscheiden systemen, alsmede
het analyseren van de redenen van vervanging
van zeugen.
Gezondheid
Onderzocht wordt welk percentage dieren met
een aandoening niet opgemerkt wordt bij een
praktijkcontrole, alsmede het bepalen van de
mate waarin aandoeningen in de vier systemen
voorkomen. Aandoeningen die onder andere
worden meegenomen zijn kreupelheid, wonden
en witvuilen.
Voeropname
Het evalueren van de verstrekte voer- en
waterhoeveelheid aan de zeugen per systeem
en het evalueren van de conditie van de zeugen
(gewicht en spekdikte).
Arbeid
Het vergelijken van de vier systemen met
betrekking tot de arbeidsbehoefte en de
arbeidsomstandigheden. Dit op basis van een
werkmethode die voor elk systeem kan verschillen. De volgende vier aspecten worden onderscheiden: arbeidstijden, arbeidsomstandigheden,
overzicht en controleerbaarheid. Ook de flexibiliteit van het systeem wordt in het onderzoek
meegenomen,
Economie

In het bedrijfseconomisch onderzoek van dit

project worden de economische consequenties
van eventuele verschillen in technische resultaten doorgerekend. Daarnaast worden de huisvestings- en arbeidskosten van de vier systemen
bepaald.
Naast het onderzoek bij zeugen vindt er ook
onderzoek plaats naar het optimale huisvestingstraject voor groeiende varkens. In Raalte
staat het zogenaamde Combihok (SSF-systeem),
zie foto 6. Hier verblijven de varkens van
geboorte tot afleveren in één en hetzelfde hok.
Het combihok wordt vergeleken met de gangbare huisvestingstrajecten, waarbij de biggen na
spenen en na 10 weken worden verplaatst.
Aspectenonderzoek
Het onderzoek naar het huisvesten van
gespeende biggen in grote groepen wordt

Foto 6: Combihok.

voortgezet in Sterksel. Het voordeel komt vooral tot uiting in de mesterijfase. Vervolgonderzoek richt zich op verklaringen en managementstrategieën.
In Raalte wordt de ligruimtevoorkeur bij zeugen
bepaald in een bedrijfssysteem met zelfsluitende
voerligboxen. De invloed van voersoort en
-wijze op het gedrag van zeugen wordt daar
eveneens onderzocht. In Sterksel wordt een
onderzoek uitgevoerd naar de optimale voedrequentie (een-, twee- of driemaal daags) in het
Biofìx-systeem. In Rosmalen worden de wateropname en het mest- en liggedrag in de vier
bedrijfssystemen onderzocht.
Overige projecten
- All in - all out guste en dragende zeugen.
- Oplegstrategie voor vleesvarkens.
- Worpsynchronisatie.

2.4 Ontwikkeling ondersteunende computersystemen voor de varkenshouderij
Het modelonderzoek van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij omvat drie aspecten, namelijk modellen, informaticatoepassingen en scenariostudies.
Doel
- het geven van een overzicht van beschikbare
en ontbrekende kennis;
- het aangeven van prioriteiten in technisch
onderzoek;
- het economisch evalueren in bedrijfsverband
van onderzoeksresultaten.
Er is een wisselwerking tussen de modellen en
de informaticatoepassingen op een varkensbedrijf. Beslissingen van varkenshouders op basis
van gegevens uit managementsystemen - een
onderdeel van de informaticatoepassingen hangen af van de in modellen vastgelegde kennis en rekenregels.
Modellen
Modelonderzoek is, vergeleken met technisch
onderzoek, relatief snel en goedkoop. Vandaar
dat in dit type onderzoek veel meer bedrijfsvarianten aan bod kunnen komen. In dit type
onderzoek wordt elk bedrijf of dier afzonderlijk
nagebootst met behulp van computerprogramma’s.
Doordat voor een aantal belangrijke aspecten
nu modellen beschikbaar zijn, verschuift de
nadruk in het modelonderzoek van modellen
naar informaticatoepassingen en scenariostudies.
Zowel bij informaticatoepassingen als bij de scenariostudies wordt gebruik gemaakt van de in
de modellen vervatte kennis,
SHE
In samenwerking met twee praktijkorganisaties
is het expertsysteem Sow Heat Expert system
(SHE), ontwikkeld waarmee de oorzaken van
het niet tijdig berig worden van zeugen voor
individuele zeugenbedrijven kunnen worden
geanalyseerd.
TMV
Tevens is het Technisch Model Varkensvoeding
(TMV) gepubliceerd. TMV berekent de invloed

van voersamenstelling, voerhoeveelheid, genotype en sexe op de groei en groeisamenstelling
van varkens. Daarnaast wordt het effect op de
fosfor- en stikstofuitscheiding en op de financiële resultaten berekend. Het model houdt rekening met de invloedsfactoren huisvesting en klimaat en berekent de mestproduktie. Het Technisch Model Voeding Vleesvarkens wordt
momenteel uitgebreid zodat de voeding van
biggen kan worden meegenomen.
MILIV
Teneinde voor individuele vleesvarkensbedrijven
de economische gevolgen van bedrijfsaanpassingen ten behoeve van het milieu te kunnen berekenen is het MILIV-model (MILieu Investeringen
op Vleesvarkensbedrijven) ontwikkeld. Het model
berekent de invloed van milieumaatregelen op
zowel huisvestingskosten als mestafietkosten.
Omdat de mestafzetkosten sterk afhankelijk zijn
van de totale bedrijfssituatie is het MILIV-model
uitgebreid met een zeugendeel. Hiermee kunnen dan voor alle varkensbedrijven de kosten
en baten van maatregelen op het gebied van
ammoniak en mestafzet worden geëvalueerd.
ISM
Tijdens een onderzoek naar de continu’lteitskansen van varkensbedrijven (proefschrift Backus)
waren de bedrijfsomvang, het produktiviteitsniveau en de ouderdom van de stallen in relatie
tot de resterende looptijd van de lening, de
belangrijkste criteria waarmee toekomstmogelijkheden van het individuele bedrijf werden
beoordeeld. Dit werd uitgevoerd met behulp
van het Investerings Simulatie Model (ISM).
Overig onderzoek
Daarnaast worden in een project de bij een
standaardstal
investeringskosten
horende
bepaald. Op basis van deze standaardstal worden verschillende milieumaatregelen met elkaar

vergeleken voor wat betreft de extra kosten
per kg reductie in ammoniakemissie.
In een gezamenlijk project met een praktijkorganisatie wordt het effect van de toepassing van
een model (Auspig) op de resultaten van varkensbedrijven vastgesteld.
Informaticatoepassingen
Op basis van gegevens van 70 bedrijven die
midden jaren 80 een zeugenmanagementsysteem gingen gebruiken, is de gemiddelde waarde van een zeugenmanagementsysteem vastgesteld op een extra halve big per zeug per jaar.
Zeugindex
In het managementinformatiesysteem van het
Praktijkonderzoek Varkenshouderij is een model
ontwikkeld waarmee op basis van zeug- en
worpgegevens een vetwachtingswaarde van de
zeugen wordt bepaald. Het model wordt
gebruikt bij de beslissing om zeugen aan te houden of te vervangen,
Elektronische Merkentoets
Aan het onderzoek naar de mogelijkheden van
een elektronische merkentoets werken ruim
500 varkensbedrijven mee. Het onderzoek
omvat drie aspecten:
I een kwaliteitsanalyse van basisgegevens, kengetallen en enquêtegegevens;
2 het opstellen van een statistisch model en
3 de economische interpretatie van technische
kengetallen.
Koppelingen
Op basis van bestaande modellen worden procesgegevens (klimaat en voer) automatisch uitgewisseld met het managementinformatiesysteem. Hiervoor wordt een infrastructuur gerealiseerd met een automatische koppeling van
voer- en klimaatgegevens. In dit project wordt

bepaald welke gegevens (stal, afdeling, dier, hok)
afhankelijk van het registratieniveau, karakeristiek
zijn voor het verloop van het voerproces en de
klimaatbeheersing.
Daarnaast wordt gewerkt aan het bepalen van
de gewenste toepassingsvorm van handterminals in zeugenstallen. Dit betreft zowel de hardals de software.
Scenariostudies
In 1994 zijn door het Praktijkonderzoek Varkenshouderij twee scenariostudies uitgevoerd waarin
de effecten van verschillende toekomstscenario’s
voor de varkenssector zijn onderzocht. Deze scenario’s dienen als basis voor een discussie over
de gewenste structuur van de varkenshouderij. In
de eerste studie zijn alternatieven onderzocht die
gericht zijn op het terugdringen van de biggenexport. In de tweede studie zijn drie scenario’s
(autonoom, samenwerking, duurzaam) voor de
totale varkenssector onderzocht.
De resultaten van beide studies laten zien dat
bij de meest realistische varianten er sprake is
van een hoge mate van autonomie in str-ucturele ontwikkelingen. Het aantal bedrijven met varkens in 2005 zal in de meeste gevallen uitkomen
tussen de vijftien- en zestienduizend. Een snelle
aanpassing aan veranderende structurele ontwikkelingen wordt hierdoor belemmerd.
Samen met het LEI-DL0 en andere proefstations wordt een onderzoek uitgevoerd naar de
sociaal-economische gevolgen van scenario’s
met verschillende P- en N-verliesnormen.
Overige projecten
- Geautomatiseerde invoer van managementgegevens.
- Uniformering rekenregels voor de Nederlandse varkenshouderij.

2.5 Verbetering van de arbeidsomstandigheden op varkensbedrijven
Het arbeidsonderzoek omvat de disciplines arbeidstijden, arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden. Er is een wisselwerking tussen de arbeidstijden en de arbeidsorganisatie op een varkensbedrijf. De blootstelling van de varkenshouder aan stoffen, temperaturen en dergelijke - een onderdeel van de arbeidsomstandigheden - hangt af van de
arbeidsorganisatie en de arbeidstijden. Behalve met arbeidskundige aspecten hangt de
arbeidsorganisatie ook samen met andere aspecten, zoals de hygiëne op het bedrijf.
Doel
Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden
vormt een belangrijk doel van het Praktijkonderzoek. Behalve een betere arbeidsproduktiviteit
zijn het terugdringen van de aantallen arbeidsongevallen en gevallen van arbeidsongeschiktheid hierbij belangrijke argumenten. In de nabije
toekomst wordt de nadruk van het arbeidsonderzoek gelegd op verlaging van de fysieke
belasting en verbetering van de arbeidsomstandigheden van de varkenshouder. Daarnaast zal
de invloed van het management en de daarmee
samenhangende arbeidsorganisatie op de technische resultaten van het bedrijf meer benadrukt worden.
Arbeidstijden
De doelstelling van het onderzoek naar arbeidstijden betreft enerzijds vergelijken van de
arbeidsbehoefte voor verschillende houderijsystemen en anderzijds bepalen van de arbeidsbehoefte voor een groot aantal bewerkingen,
zodat arbeidsbegrotingen kunnen worden opgesteld. In een arbeidsbegroting wordt de huidige
of, na veranderingen, de toekomstige arbeidsorganisatie van een varkensbedrijf zo exact mogelijk weergegeven. Binnen het Praktijkonderzoek
wordt aan beide facetten van het arbeidstijdenonderzoek aandacht besteed.
Op veertien varkensbedrijven zijn arbeidstijden
verzameld van alle voorkomende werkzaamheden. Daarnaast is op een aantal bedrijven de
werktijd bijgehouden voor bepaalde bewerkingen, zoals voor het houden van drachtige zeugen in groepshuisvestingssystemen. De op deze
manier verzamelde gegevens zijn geschikt voor
het opstellen van arbeidsbegrotingen. De verzamelde gegevens worden gestandaardiseerd

opgeslagen in een databestand en er zal een
overzicht van normtijden worden gepubliceerd.
Arbeidsorganisatie
W ijzigingen in de Veewet, waardoor het moeilijker wordt om kleine koppels biggen af te leveren, vormden de aanleiding voor een studie
naar de invloed van dagelijks, wekelijks of eenmaal per drie weken spenen op een aantal
aspecten, zoals totale arbeidsbehoefte en stalbezetting. In deze studie zijn de economische
consequenties onderzocht van werkorganisatie
volgens een wekelijks, tweeweeks of drieweeks
werkplan.
In het onderzoek arbeidsorganisatie wordt tevens gezocht naar kenmerken van het management en van de bedrijfsuitrusting op hoogproduktieve vermeerderingsbedrijven. Er zijn gegevens verzameld betreffende de bedrijfsuitrusting
en bedrijfsvoering op twee hoogproduktieve
vermeerderingsbedrijven. De gegevens worden
nog geanalyseerd, maar het is reeds duidelijk dat
er tussen varkenshouders die zeer goede technische resultaten realiseren nog verschillende
bedrijfsstijlen te onderscheiden zijn.
Er wordt een computermodel ontwikkeld waarmee de roulatie van dieren op varkensbedrijven
wordt gesimuleerd. Het model bevat rekenregels met betrekking tot de cyclus van zeugen en
de groei van biggen. Als bedrijfsspecifïeke input
worden gegevens met betrekking tot de
bedrijfsuitrusting en de bedrijfsvoering ingevoerd. Door in deze gegevens wijzigingen aan te
brengen kunnen verschillende situaties worden
gesimuleerd.

Arbeidsomstandigheden
Tot op heden lag de nadruk van het onderzoek
naar arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij op het verlagen van het stofgehalte in stallucht. Er is een aantal onderzoeken afgesloten,
namelijk de invloed van interne luchtfiltratie,
wekelijks stofzuigen, wekelijks reinigen met
water of ionisatie op het stofgehalte.
Stof
Het stofonderzoek heeft geleid tot vewolgprojecten. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij
probeert nu technieken te vinden waarmee het
stofgehalte op een betaalbare manier zo ver
teruggebracht kan worden dat varkenshouders
veilig en zonder persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen werken. Het zogenaamde “schone-neuzen onderzoek” is in 1994 opgestart en
loopt door tot eind 1995. Onderzocht worden
de invloeden van een aangepast ventilatiesysteem, het afdekken van voerbalkken (foto 7) en
het effect van onder- en bovenafzuiging.
Reinigingsmethoden
Het schoonmaakonderzoek wordt verder
voortgezet, Evenals in het stofonderzoek is in
dit onderzoek behoefte aan normwaarden, met
name bij de beoordeling wanneer een stal

“schoon” is.
De arbeidsomstandigheden tijdens het reinigen
van varkensstallen (koud, nat, vuil, lawaai en
fysieke kracht) vormen een probleem in de varkenshouderij. Er zijn aanwijzingen dat ook de
blootstelling aan reinigings- en desinfectiemiddelen de gezondheid van de varkenshouders
schaadt. Omdat voor verbetering van de
gezondheidsstatus van de varkensstapel hygiënisch werken en dus regelmatig reinigen noodzakelijk is, wordt deze problematiek urgenter, Het
onderzoek naar het reinigen van varkensstallen is
enerzijds gericht op een goede materiaalkeuze
bij de inrichting van de stallen en anderzijds op
verbetering van de reinigingsmethoden, Aspecten zoals onderzoek naar het gebruik van een
mestschraper (voor het schoonmaken van vloeren) en een vergelijking van de reinigbaarheid
van verschillende materialen en constructies
worden uitgevoerd. Het doel van het onderzoek
is de inrichting van de stallen en de reinigingsmethoden zodanig aan te passen dat de stallen in
een korte tijd en met zo weinig mogelijk water
gereinigd kunnen worden, zonder de gezondheid van de varkenshouder te schaden.
Overige projecten
- Lawaai op de werkplek.

Foto 7: Afgedekte voerbak.
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2.6 Verbetering van de reproduktie van zeugen
In 1994 lag het accent van dit programma op het onderzoek naar inseminatiestrategieën. Daarnaast zijn, op grond van literatuur en eerder onderzoek, proeven opgezet
die meer inzicht moeten verschaffen in de mogelijkheden om de produktie van zeugen via managementmaatregelen te verhogen. Daarbij wordt ook de praktische
bruikbaarheid van dergelijke methoden bestudeerd.
Doel
Het is de bedoeling dat het onderzoek praktische adviezen oplevert voor de praktijk met
betrekking tot de te volgen inseminatiestrategie
en inzicht geeft in de achterliggende mechanismen. Met behulp van deze adviezen kunnen de
bedrijfsresulaten verbeteren: minder verliesdagen en een toename van het aantal levendgeboren biggen, Bovendien kan het gebruik van
bronstbevorderende preparaten afnemen en
zullen zeugen minder snel worden vervangen.
Inseminatiestrategieën
Een tweede inseminatie, 24 uur na de
eerste inseminatie
In 1994 is het onderzoek afgerond waarin is
nagegaan of het uitvoeren van een tweede inseminatie resulteert in nakomelingen, afkomstig
van die tweede inseminatie.
Om de nakomelingen duidelijk te kunnen herkennen is gekozen voor twee duidelijk verschillende vaderdierrassen: de Meishan en de Groot
Yorkshire. Deze rassen zijn respectievelijk voor
de eerste en de tweede inseminatie of omgekeerd gebruikt. De zeugen zijn op een vast
moment van de dag (‘s middags) geinsemineerd
en, met een interval van 24 uur, overgel’nsemineerd. Er is tweemaal daags gecontroleerd op
berigheid. Om geinsemineerd te mogen worden, moesten de zeugen een sta-reflex voor de
man vertonen.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek
zijn:
- Er wordt een groot aantal nakomelingen
geboren uit de tweede inseminatie, namelijk
bijna de helft van de levend- en doodgeboren
biggen (1 “GYc;, 2deMeishan 6, I - 5,9;
leMeishan, 2deGYs 6,5 - 5,7).
- Er is een grote spreiding in het ovulatiemo-

ment van zeugen, Zeugen die op dag vijf na
spenen voor het eerst staan voor de man
ovuleren gemiddeld eerder nadat ze als staan
voor de man zijn aangemerkt dan zeugen die
op dag vier voor het eerst staan voor de man.
Zeugen die op dag zes voor het eerst staan
voor de man ovuleren gemiddeld nog eerder,
- Er zijn pariteitsverschillen in het ovulatiemoment: oudere zeugen ovuleren gemiddeld
eerder, nadat ze zijn aangemerkt als staan
voor de man.
- Er zijn rassenverschillen in het ovulatiemoment ten opzichte van het moment waarop
de sta-reflex voor de man voor het eerst is
waargenomen.
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat er
een grote spreiding is in ovulatiemoment gedurende de berigheid en dat de factoren interval
spenen - eerste bronst na spenen (ISE), pariteit
en genotype hierop van invloed zijn. Bij de
keuze voor een inseminatiestrategie en het
oplossen van vruchtbaarheidsproblemen op
praktijkbedrijven kan hiermee rekening worden
gehouden,
Gezien de kosten van een overinseminatie, het
verminderde risico van tegenvallende resultaten
(dat bijvoorbeeld kan ontstaan doordat één van
de gebruikte doses te weinig levende, vitale
spermacellen bevat op het moment van insemineren) en vanwege de grote spreiding in ovulatiemoment ten opzichte van de sta-reflex voor
de man, moet geadviseerd worden zeugen
direct te insemineren na constateren van de stareflex voor de man en, indien deze sta-reflex na
24 uur nog aanwezig is, een overinseminatie uit
te voeren. Vooral oudereworpszeugen met een
ISE van zes dagen moeten zo snel mogelijk gein-

semineerd worden.
Indien gekozen wordt voor het uitvoeren van
maar één inseminatie dan moet er rekening
mee worden gehouden dat jonge zeugen die
vroeg berig worden (op dag 4) relatief laat geinsemineerd moeten worden en dat met het toenemen van het interval spenen - eerste bronst
na spenen en met de toename van de pariteit
eerder gel’nseminereerd moet worden. Met
name oudereworpszeugen die op dag 6 pas
berig worden moeten dus direct gelnsemineerd
worden.

I vooral bij jonge zeugen het ISE verlengd is: de
afname in conditie tijdens de zoogperiode en
het huisvestingssysteem blijken hierbij van
groot belang;
2 de toomgrootte bij spenen van invloed is op
het ISE;
3 een sterk verlengd interval (21 Sdagen)
gepaard gaat met een duidelijke toename van
de toomgrootte (I,8 big meer dan na een ISE
van 9 - 12 dagen).
Op grond van deze resultaten zijn in 1994 de
volgende twee onderzoeken opgestart:

Tijdsduur tussen inseminatie en ovulatie
In dit onderzoek is nagegaan wat de gevolgen
zijn van te vroeg of te laat insemineren van zeugen bij een strategie van één keer insemineren.
De zeugen werden tweemaal daags op berigheid gecontroleerd. Zeugen die ‘s morgens om
8.00 uur voor het eerst stonden, werden ‘s middags om 16.00 uur gel’nsemineerd. Zeugen die
‘s middags om 15.30 uur stonden, werden de
volgende ochtend om 9.00 uur gei’nsemineerd.
De zeugen werden vlak voor inseminatie en 24
uur later door middel van transrectale echografìe gestand op de aanwezigheid van follikels. Op
basis hiervan is een indeling gemaakt in te vroeg,
op tijd en te laat geinsemineerde zeugen. Indien
bij de eerste en tweede keer scannen follikels
gevonden werden, was er “te vroeg” geinsemineerd. Indien de eerste keer geen follikels meer
gevonden werden, was er “te laat” gernsemineerd. Werden er de eerste keer wel en de
tweede keer geen follikels gevonden, dan was
er “op tijd” geinsemineerd.
Van de 10 I zeugen bleken 10 te vroeg, 89 op
tijd en 2 te laat gelnsemineerd te zijn. Er zijn geen
verschillen in produktieresultaten gevonden.

Effect van gedeeltelijk spenen op het ISE
Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel wordt
het effect van gedeeltelijk spenen op het ISE
onderzocht. Nagegaan wordt of het ISE korter
wordt door een gedeelte van een toom eerder
dan de rest van die toom te spenen en of dit
ook gepaard gaat met een verbetering van de
resultaten als worpgrootte en partuspercentage.
Ook de resultaten van de biggen worden
geanalyseerd.
Het onderzoek wordt alleen met eerste- en
tweedeworpszeugen uitgevoerd en de uiteindelijke speenleeftijd is, voor zowel de proef- als de
controlegroep, vier weken,

Verhoging van de produktie van zeugen
door managementmaatregelen
Uit literatuur en eerder onderzoek van het
Praktijkonderzoek Varkenshouderij naar factoren die van invloed zijn op het interval spenen eerste inseminatie na spenen (ISE) blijkt dat:

Het overslaan van de eerste bronst na
spenen bij eersteworpszeugen
Op het Varkensproefbedrijf te Raalte wordt
onderzocht of het overslaan van de eerste
bronst van eersteworpszeugen die op tijd berig
worden, een duidelijke toename van de toomgrootte tot gevolg heeft. Intussen is duidelijk
geworden dat het constateren van de tweede
berigheid geen probleem is.
Overige projecten
- Methoden om biggensterfte terug te dringen.
- Het verband tussen het inseminatiemoment
en het ovulatiemoment.
- Het voorkómen van suikerziekte bij drachtige
zeugen.
- Technisch Model Varkensvoeding zeugen.

2.7

Kwaliteitsverbetering in de produktieketen op basis van informatie-uitwisseling

De totale keten van varkensvleesproduktie is van belang voor de kwaliteit van het
eindprodukt. Het produktieproces vraagt om stabiele, controleerbare produktieomstandigheden en een veilig, betrouwbaar eindprodukt. Informatievergaring en uitwisseling tussen schakels in de produktieketen zijn belangrijk voor zowel de sturing
als de controle van het produktieproces. Het onderzoek in dit programma richt zich
op produktdifferentiatie, produktiewijze en produktkwaliteit. De produktkwaliteit
kan worden onderverdeeld in slachtkwaliteit, vleeskwaliteit en kwaliteit van het produktieproces (inclusief de ‘emotionele’ kwaliteit).
Doel
- Het ontwikkelen, testen en evalueren van
methoden voor de besturing van het produktieproces voor de informatie-uitwisseling tussen de verschillende schakels uit de produktieketen.
- Het bepalen van de mogelijkheden en het
oplossen van knelpunten van alternatieve
produktiemogelijkheden.
Produktkwaliteit
Mesten van beertjes
In dit onderzoek is aandacht geweest voor
zowel de produktiekant als de afzetkant.
Een literatuur- en een scenariostudie hebben
tot de conclusie geleid dat het mesten van
beertjes vooralsnog sterk ontmoedigd moet
worden, Dit komt door een gebrek aan een
goede detectiemethode voor het opsporen van
karkassen met een afwijkende geur. Dit ontmoedigingsbeleid wordt met name ingegeven
door de exportbelangen en de concurrentie op
de interne markt van de EU. Het potentiële
voordeel van minimaal 300 miljoen gulden op
jaarbasis, voor de totale sector in Nederland,
maakt wel duidelijk dat de ontwikkeling van een
goed detectiesysteem zinvol kan zijn.
De voordelen van het mesten van beertjes voor
de primaire sector zijn: een verbetering van de
voederconversie (0,2-0,4 eenheden), een hoger
mager- vleespercentage (2,5-3,0% met de Hennesy Grading Probe) en een betere typebeoordeling (+ 16% type AA+A).
De voordelen voor de vleesverwerkende sector
zijn: een hoger aandeel courante onderdelen,
een hogere kwaliteit courante onderdelen en

een hoger uitsnijrendement van de onderdelen,
Andere voordelen zijn: een lagere mest- (10%)
en mineralenproduktie (>5% P en 7-8% N) per
dierplaats en per kg produkt, minder slachtbevindingen, een lager medicijngebruik en het
mesten van beertjes is welzijnsvriendelijker.
Uit de scenariostudie is naar voren gekomen
dat het mesten van beertjes alleen tot de mogelijkheden behoort indien er een sluitende detectiemethode is, zodat gegarandeerd kan worden
dat het vlees vrij is van de afwijkende geur. Scenario’s als wijzigen van afzetkanalen, lichter afleveren of het handhaven van de huidige situatie
hebben geen perspectief wat betreft het gaan
mesten van beertjes.
Indien er een detectiemethode beschikbaar is
dan mag er, afhankelijk van het extra saldo per
beertje (f 20,- tot f 30,-), 25 tot 45% van de
karkassen uitgeselecteerd worden; bij uitselectie
van meer karkassen is het mesten van beertjes
economisch niet aantrekkelijk. Indien er een
detectiemethode beschikbaar komt, dan zal de
implementatie ervan in Nederland van groot
belang zijn om de concurrentiepositie veilig te
stellen. Vervolgens is het belangrijk de factoren
te kennen die het percentage uit te selecteren
karkassen bel’nvloeden om het percentage
goede karkassen zo hoog mogelijk te krijgen.
Vergelijking van Rotatie- en Driewegkruisingsprodukten
Op het proefbedrijf in Rosmalen zijn de mesterijresultaten en slacht- en vleeskwaliteit van
eindprodukten van de rotatiekruising onderling
en met eindprodukten van de driewegkruising
vergeleken. De rotatiekruisingszeug is opge-

bouwd uit de rassen Fins Landvarken, Groot
Yorkshire-zeugenlijn en Nederlands Landvarken
(alle drie van het Nederlands VarkensStamboek
(NVS)). De driewegkruisingszeug bestaat uit de
rassen Groot Yorkshire-zeugenlijn en Nederlands Landvarken (beide NVS). In beide gevallen
werd voor de produktie van vleesvarkens een
Groot Yorkshire-slachtvarkenvaderdier (NVS)
gebruikt als eindbeer,
Het blijkt dat het eindprodukt van de Rotatiekruising (R) het zeker niet slechter doet dan dat van
de Driewegkruising (D). De groei van R ligt 22
gram per dag hoger dan van D. De voeropname
ligt voor R 30 gram per dag hoger dan voor D. De
voederconversie is tussen R en D niet verschillend,
maar tendeert beter te zijn voor R Hoewel het
vleespercentage voor R en D niet verschillend is
(55,3 en 55,4%), is er wel een verschil in meetresultaten met de Hennessy Grading Probe voor
spierdikte (R 53,7 en D: 52,3; p<O,O 1).
De vleeskwaliteitsparameters verschilden niet
tussen R en D (zie foto 9).
Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel worden
Ys- en Krusta-eindberen vergeleken op produktieresultaten en slacht- en vleeskwaliteit.
Vleeskwaliteit
Lichtreflectiemetingen
Sinds juli 1987 wordt in Nederland de SEUROP-classificatie van varkenskarkassen uitgevoerd met de Hennessy Grading Probe (HGP).
De HGP bepaalt uit lichtreflecties de spek- en
spierdikte van de karbonadestreng in de rug tussen de derde en vierde rib van achteren.
In samenwerking met de LUW, vakgroep Veefokkerij en ID-DL0 vestiging Zeist, is onderzoek
uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de lichtreflectiemetingen om ook de vleeskwaliteit te
voorspellen,
Het blijkt dat, met name op hogere aggregatieniveaus (koppels per mester en per transport),
betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden
De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek
zijn:
- Bij het gebruik van metingen in zowel rug- als
lendespieren wordt de variantie in vleeskwaliteit het best verklaard (55,5%). Reflectieme-

tingen in alleen de lende verklaren 5 I ,6% van
de variantie en metingen in alleen de rug (de
huidige meetplaats) 47,4%.
- Toevoegen van Dagdeel (geeft aan of het dier
‘s morgens of ‘s middags geslacht is) aan het
model, verhoogt de verklaring van variantie in
vleeskwaliteit tot minstens 74%.
- Hoewel de lichtreflectie mogelijkheden biedt
om de vleeskwaliteit te voorspellen, zullen
effecten van storende factoren als slachtdag,
beladingsdichtheid en bijvoorbeeld rusttijd
onderzocht moeten zijn voordat lichtreflectie
meegenomen kan worden in de uitbetaling
van groepen varkens.
Overige projecten
- Referentiewaarden van van nature voorkomende anabole stero’l’den bij slachtvarkens.
- De waarde van injecteerbare transponders op
bedrijfsniveau in de vleesvarkenshouderij.
- Produktieresultaten, slacht- en vleeskwaliteit
van vleesvarkens op een hoog aflevergewicht.
- Oplossingen voor knelpunten in de scharrelvarkenshouderij (mesterij).
- Oplossingen voor knelpunten in de scharrelvarkenshouderij (vermeerdering).
- Produktinformatie van biggen.

Foto 9: pH-meting haaskarbonade tussen
3/4 LW.
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2.8 Verbetering varkensgezondheid en vermindering diergeneesmiddelengebruik
Het gezondheidsonderzoek richt zich op de ontwikkeling van hulpmiddelen om het
management met betrekking tot de gezondheid op varkensbedrijven beter te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar enkele specifieke ziekteproblemen, zoals speendiarree en oedeemziekte. In 1994 is vanuit het Praktijkonderzoek Varkenshouderij een initiatief ontplooid om te komen tot een integrale aanpak
voor onderzoek naar vrijwaringsprogramma’s in de varkenshouderij.
Doel
Het doel van dit onderzoek is het verbeteren
van de gezondheid van varkens en het verminderen van het medicijngebruik door de ontwikkeling van een basis registratie voor de gezondheid en door onderzoek te doen naar factoren
die van invloed zijn op de uitbraak van klinische
problemen veroorzaakt door specifieke ziektekiemen Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen en economisch waarderen van een
praktisch haalbaar systeem van luchtbehandeling
ter bescherming tegen aerogeen overdraagbare
ziektekiemen.
Management met betrekking tot de
gezondheid op varkensbedrijven
Basis Registratie Gezondheid
In 1994 is de Basis Registratie Gezondheid
opgeleverd. Met behulp van een eenvoudige,
eenduidige methode kunnen signalerende kengetallen worden berekend aan de hand waarvan
zich ontwikkelende stoornissen in de diergezondheid vroegtijdig opgespoord kunnen worden, Daarnaast kunnen de gegevens voor de
evaluatie van de gezondheidssituatie worden
gebruikt en kunnen er bedrijfsvergelijkingen
worden uitgevoerd. Ook zou met behulp van
deze registratiewijze op een eenvoudige manier
een logboek kunnen worden bijgehouden. In
een vervolgproject zal de inbouw van dit registratiesysteem in bestaande managementinformatiesystemen moeten worden verwezenlijkt.
Vrijwaringsprogramma’s voor dierziekten in de varkenshouderij
Vanuit het Praktijkonderzoek Varkenshouderij is
in 1994 het initiatief genomen tot een integrale

aanpak van onderzoek naar de mogelijkheden,
van vrijwaren van varkensziekten op bedrijfsniveau voor de Nederlandse varkenshouderij.
Voor dit doel is de programmagroep “Integrale
Structuur voor Vrijwaring van infectieziekten bij
varkens (ISV-varken)” opgericht. De programmagroep is als volgt samengesteld:
voorzitter:
dr.? L.A. den Hartog
PV
secretaris:
PV
drs. P.C. Vesseur
leden:
profdr.ir. A.A. Dijkhuizen
LUW-ABE
dr.ir. R.B.M. Huirne
LUW-ABE
dr. W.A. Hunneman
SGD
LUW-VH
dr.ir. B. Kemp
prof.dr. J.P.T.M. Noordhuizen
LUW-VH
dr.ir. J.W.G.M. Swinkels
PV
profdr.ir. M.J.M. Tielen
SGD
FD
profdr. J.H.M. Verheijden
ID-DL0
drs. F.G. van Zijderveld
Door samenbundeling van kennis en expertise
van verschillende onderzoeksinstituten moet
voor individuele ondernemers duidelijk worden
welke mate van vrij zijn van infectieziekten ze
zouden moeten nastreven, rekeninghoudend
met specifieke zaken zoals ligging, grootte,
bedrijfsuitrusting, contacten en dergelijke. Dit
onderzoek is vooral opgezet om op langere termijn concurrerend op de Europese markt te
kunnen opereren.
Bedrijfshygiënische unit
Op het proefbedrijf in Rosmalen zal de bedrijfshygiënische unit worden ingericht om verschillende methoden voor het vrijmaken van een
dierpopulatie van specifieke ziektekiemen te
kunnen onderzoeken, Er wordt gedacht aan

methoden als:
piglet snatching (het wegnemen van biggen tijdens de geboorte);
cross fostering (biggen van de ene zeug naar
de andere verplaatsen en omgekeerd);
zeer vroeg spenen;
medicated early weaning (vroeg spenen terwijl zeug en biggen gemedicineerd worden).
Air Pathogen Free (APF)-stal
Als onderdeel van de preventieve gezondheidszorg op bedrijfsniveau moeten mogelijke infectieroutes voorkomen dan wel geminimaliseerd
worden, Aerogene infectieroutes kunnen worden voorkomen door de buitenlucht te zuiveren van ziektekiemen voordat deze lucht bij de
dieren komt. .
Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel wordt in
een stal een installatie geplaatst waarmee aangevoerde lucht gezuiverd kan worden van ziekteverwekkers door middel van luchtfilters. De
gezuiverde lucht zal gebruikt worden voor
luchtvewersing in een stal voor biggen en vleesvarkens, Deze stal, Air Pathogen Free (APF)-stal
genaamd, zal worden uitgerust met een overdruk-ventilatiesysteem zodat geen ongezuiverde
lucht de stal kan binnendringen. Bij de bouw van
de APF-stal zal ook rekening gehouden worden
met de huidige eisen die gesteld worden aan
energieverbruik, milieu, welzijn, arbeid en arbeidsomstandigheden. De stal zal onderzocht
worden op het technisch functioneren en in de
toekomst ook gebruikt worden in het kader van
het programma Integrale Structuur voor Vrijwaring van infectieziekten in de varkenshouderij
(ISV-varken). Dit programma is in ontwikkeling.
Beheersing van dierziekten
Naast de vrijwaringsstrategie blijft de in Nederland zo goed ontwikkelde beheersingsstrategie
van belang. Deze strategie, die berust op het
voorkómen dan wel minimaliseren van schade
door infectieziekten waarvan men de aanwezigheid op het bedrijf accepteert, blijft ook de aandacht krijgen. Met name richt het onderzoek
zich hier op speendiarree en oedeemziekte. De
schade en het medicijngebruik die door deze
aandoeningen worden veroorzaakt dienen ver-

der te worden teruggedrongen.
In 1994 is een aantal proeven uitgevoerd die
het inzicht in de problematiek wel hebben vergroot maar waaruit vooralsnog geen duidelijke,
afdoende oplossingen voor probleembedrijven
gevonden zijn. De komende jaren zal het
onderzoek zich richten op het achterhalen van
de belangrijkste factoren terwijl tegelijkertijd
onderzoek naar perspectiefvolle opties op basis
van gevonden resultaten en hypotheses worden
onderzocht.

Schoon het bedrijf op

Overige projecten:
Voeding van biggen in relatie tot speendiarree.
Voeding van biggen in relatie tot oedeemziekte.
Geliitegreerd Bedrijf All in - All out (GIBA).
Ziektekosten op varkensbedrijven.
Vergelijking van biologische vliegenbestrijding
met chemische vliegenbestrijding in varkensstallen.
Regelmatig terugkerende vruchtbaarheidsproblemen op varkensbedrijven.

2.9

Het voeren van natte en droge bijprodukten en akkerbouwprodukten

In 1994 is dit nieuwe programma geformuleerd voor de komende vier jaar.
Aanleiding
De noodzaak voor varkenshouders om hun
kostprijs te verlagen is de voornaamste drijfveer
voor de grote belangstelling voor het voeren
van bij- en akkerbouwprodukten. Daarnaast zijn
er in de Nederlandse varkenshouderij ontwikkelingen gaande die (in)direct bijdragen tot deze
belangstelling:
- het toenemende aanbod van natte en droge
bijprodukten;
- de schaalvergroting;
- de dalende graanprijzen op de wereldmarkt;
- het afsluiten van mestafzetcontracten van varkenshouders met akkerbouwers; een logisch
gevolg is dat akkerbouwers afietcontracten
voor akkerbouwprodukten gaan sluiten met
varkenshouders;
- de braakregeling, waardoor genoemde contracten gunstiger kunnen zijn voor de akkerbouwer dan de braakpremie;
- de noodzaak om de import van mineralen te
beperken.
De ontwikkelingen op het gebied van het voeren
van bij- en akkerbouwprodukten aan varkens
gaan dermate snel dat onafhankelijk onderzoek
gewenst is. Diverse factoren van het voeren van
bij- en akkerbouwprodukten aan varkens zijn niet
of onvoldoende bekend. Het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij wil met het nieuwe onderzoeksprogramma tegemoet komen aan de vele vragen
die bij het bedrijfsleven en bij de praktijkbedrijven
leven.

Op veel vragen - van varkenshouders en bedrijfsleven - van bovengenoemde aspecten is nog geen
objectief antwoord te geven. Ook zijn er nieuwe
voersystemen op de markt gekomen die nader
onderzoek noodzakelijk maken. In 1994 hebben
verschillende oriënterende gesprekken plaatsgevonden met leveranciers van bij- en akkerbouwprodukten en met mengvoederbedrijven. Ook is
een aantal praktijkbedrijven bezocht. Hoewel deze
oriëntatie nog niet is afgerond, is reeds een oriënterend project begonnen naar het voeren van
gemalen of geplette tarwe, waarmee 10% of 40%
van het mengvoer wordt vervangen. Projecten
over het verstrekken van natte bijprodukten via de
nippel aan vleesvarkens en dragende zeugen en
het onbeperkt verstrekken van brijvoer via de
Vario Mix aan vleesvarkens zijn in voorbereiding.
Op het Varkensproefbedrijf te Sterksel wordt
het onderzoek naar bijprodukten geconcentreerd. Tevens zal daar gekeken worden naar
de mogelijkheden om CCM, perspulp en soortgelijke produkten te voeren. Het voeren van
granen wordt uitgevoerd op het Varkensproefbedrijf te Raalte en het Proefstation voor de
Varkenshouderij te Rosmalen.

Doel

Overige projecten

Het programma moet inzicht geven in de
(on)mogelijkheden om bijprodukten uit de
levensmiddelenindustrie en akkerbouwprodukten
van eigen bodem op varkenshouderijbedrijven te
kunnen voeren. Het onderzoek heeft een multidisciplinair karakter. Dit wil zeggen dat onderzocht wordt wat de invloed van diverse voermethoden en produkten is op de technische resultaten, de karkas- en vleeskwaliteit, de gezondheid

- Natte bijprodukten via de nippel bij vleesvarkens en dragende zeugen.
- Onbeperkt brijvoer via Vario Mix bij vleesvarkens.
- Brijvoer bij dragende en lacterende zeugen.
- Brijvoer bij gespeende biggen.
- Voorbehandeling van graankorrels.
- Voeren van tarwe en/of gerst aan gespeende
biggen en vleesvarkens.

van de varkens, de ammoniakemissie, het mestvolume, de mestsamenstelling, de mineralenbalans en het bedrijfseconomische plaatje.
Onderzoek

3 Uitdragen onderzoeksgegevens
3. I Publikaties en lezingen
Proefverslagen

Landbouwpers

De onderzoeksresultaten van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij worden vastgelegd in verslagen. In 1994 zijn in de PI -reeks zeventien
onderzoeksverslagen verschenen, waaronder
het honderdste PI -onderzoeksverslag, en in de
P4-reeks twee verslagen, In de P4-verslagen
worden met name de minder omvangrijke
onderzoeken beschreven.
“Praktijkonderzoek

voor guste en dragende zeugen en de aangepaste onderzoeksaccommodatie beschreven,

Varkenshouderij”

In het periodiek “Praktijkonderzoek Varkenshouderij” worden, in korte duidelijke artikelen,
de belangrijkste resultaten van het onderzoek
weergegeven. Daarnaast wordt ook actuele
informatie over het lopende onderzoek gepubliceerd. Het periodiek verscheen in 1994 zes
keer, met een gemiddelde oplage van 2800 per
nummer. Het tweede nummer, uitgebracht in
april, was een ‘special’. Deze was volledig gewijd
aan het proefbedrijf van het Proefstation voor
de Varkenshouderij. Hierin is uitgebreid het
nieuwe onderzoek naar de vier bedrijfssystemen

Voor de landbouwbladen, met name “Boerderij/Varkenshouderij” en “Varkens”, hebben de
onderzoekers en bedrijfsleiders in 1994 ruim 30
artikelen geschreven over de opzet, voortgang
en resultaten van het onderzoek,
Lezingen
Mondeling vinden de onderzoeksresultaten ook
hun weg naar buiten. Ruim 100 keer hebben
onderzoekers en bedrijfsleiders vorig jaar de
resultaten op congressen, symposia en studiebijeenkomsten gepresenteerd. Via deze lezingen
houden de medewerkers van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij contact met de doelgroepen en krijgen zo direct feedback. Ook kunnen
zij op deze wijze knelpunten signaleren en met
hen discussiëren over nieuwe ontwikkelingen.
Voor het tweede jaar geeft het Praktijkonderzoek Varkenshouderij een overzicht uit van de
in 1994 verschenen publikaties en lezingen. In
dit overzicht staan van alle medewerkers de

Open dagen op het Proefstation in Rosmalen.
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lezingen en de publikaties die verschenen zijn in
het eigen periodiek, de wetenschappelijke en
vaktijdschriften, de PI - en P4- verslagen van het
afgelopen jaar, bijdragen aan workshops, proceedings van symposia, etc. De kosten van de
diverse publikaties treft u eveneens in deze uitgave aan. De toezending van “Publikaties en
lezingen 1994” is gratis. Belangstellenden hiervoor kunnen zich telefonisch wenden tot het
Proefstation voor de Varkenshouderij, telefoon
04192 - 86555 (met ingang van 10-10-1995:
073 -5286555).

3.2

Excursies, open dagen en bouwvoorlichting

Excursies
Op de proefbedrijven vindt niet alleen onderzoek plaats, er worden ook nieuwe methoden
en systemen gedemonstreerd. In verband met
de varkenspestsituatie in België en Duitsland zijn
de proefbedrijven gedurende het hele jaar 1994
gesloten geweest voor bezoekers uit deze landen. Desondanks hebben in totaal 3.799 personen Rosmalen bezocht. In dit cijfer zijn ook de
bezoekers van de open dagen opgenomen. Op
het Varkensproefbedrijf in Raalte zijn 1.879
mensen geweest; Sterksel heeft in totaal 3.086
bezoekers gehad. In tabel I staat de herkomst
van de bezoekers in percentages weergegeven.
Belangstellenden kunnen op afspraak een bezoek
brengen aan één van de varkensproefbedrijven.
Ook beleidsmakers, op nationaal en internationaal niveau, komen zich oriënteren bij het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Afgelopen jaar
heeft de heer T.H.J. Joustra, secretaris-generaal
van het Ministerie van LNV het Proefstation
bezocht. De heer P. Ritsema, directeur van de
directie Landbouw van het ministerie LNV,
bezocht het Varkensproefbedrijf te Sterksel.
Open dagen
Vanwege een nieuw onderzoek naar de vergelijking van vier huisvestingssystemen voor guste
en dragende zeugen, is het proefbedrijf van het

Proefstation de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd. Ter gelegenheid van de voltooiing van
de verbouwing en de start van het onderzoek
zijn op 2 1, 22 en 23 april op het Proefstation
open dagen gehouden. Op 2 I april was de officiële heropening voor genodigden; op 22 en 23
april was iedereen welkom. Op deze dagen
kwamen I 500 bezoekers kijken.
Op 26 juni werd in samenwerking met de NCB
een open dag op het Proefstation georganiseerd met als thema “Natuur en Milieu rond de
boerderij”. Op deze dag kwamen ongeveer 500
bezoekers,
Bouwvoorlichting
Varkenshouders kunnen met specifieke vragen
over nieuwbouw en/of verbouw van stallen
terecht op de varkensproefbedrijven in Raalte
en Sterksel. Op het Varkensproefbedrijf te Raalte wordt elke woensdagochtend voorlichting
gegeven, op het Varkensproefbedrijf te Sterksel
om de veertien dagen op woensdagmiddag.
De voorlichting gebeurt in samenwerking met
de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV). Deelname aan deze voorlichtingsbijeenkomsten is
alléén mogelijk na telefonische aanmelding bij
het desbetreffende varkensproefbedrijf.
Vorig jaar waren er in Raalte 2 I voorlichtingsochtenden met in totaal 127 bezoekers en in
Sterksel 12 voorlichtingsmiddagen met in totaal
170 bezoekers.
Tabel I : Bezoekers Praktijkonderzoek
Varkenshouderij 1994 in percentages
Sector
Agrariërs (studieclubs)
Studenten
Commerciële instellingen
Wetenschap
Beleid
Overige
Totaal

Procenten
48
I I
I I
2
7
21
100

4 Onderzoeksaccommodatie
4. I

Proefstation voor de Varkenshouderij

x-x-x = scheiding tussen schone en vuile weg.

Drie huisvestingssystemen voor guste en dragende zeugen:
- voerligboxen;
- voerligboxen met uitloop:
- groepshuisvesting met voerstation.
Twee huisvestingssystemen voor guste en
dragende zeugen:
- Biofix-systeem;
- experimentele afdeling.
Twee afdelingen voor opfokzeugen
Kraamafdelingen (2 I )
Biggenopfokafdelingen ( 14)
Ziekenafdeling voor zeugen (één afdeling met

5 hokken)
Ziekenafdeling voor vleesvarkens (één afdeling met 16 hokken)
Vleesvarkensafdelingen (8)
Bedrijfshygiënische unit; twee afdelingen voor
vleesvarkens
K
= Kantoor en excursieruimte
KI = Kadaverplaats
H = Hygiënesluizen
M = Silo voor mestopslag
P
= Parkeerplaats
W = Bedrijfswoning

4.1. I Aanpassingen onderzoeksaccommodatie in 1994
Vermeerdering
Kraamafdelingen
- Een centrale bediening van de voerdosators is
mogelijk, zodat alle kraamzeugen tegelijk en
op een vast tijdstip gevoerd kunnen worden.
Op één punt (vooraan in de controlegang) is
een hendel gel’nstalleerd waarmee alle voerdosators geopend kunnen worden,
- De taps toelopende metalen meststot-tkokers
achterin de kraamhokken zijn vervangen door
rechte metalen meststot-tkokers, zodat de
mest die dagelijks achter de zeugen wordt
weggeschept, gemakkelijk via de kokers in de
mestput valt en niet blijft steken in de kokers.
Biggenopfokafdelingen

- In zes afdelingen is een nieuw type elektrische
vloerverwarmingssysteem aangebracht. Het
vloewetwarmingssysteem bestaat uit koolstofmatjes met een goede warmtegeleiding.
- In twee afdelingen is een olievernevelingsinstallatie van KEW aangelegd in verband met
een onderzoek naar de reductie van het stofgehalte in de lucht. Deze olievernevelingsinstallatie kan tevens worden gebruikt als
inweekinstallatie voor de reiniging van de
afdeling. (foto 1).
Vleesvarkenshouderij
- In een afdeling met 12 hokken is een mestkoelingssysteem aangebracht om het mestopper-

Foto I : Olievernevelingsinstallatie van KEW.

vlak te koelen in de mestkanalen om na te
gaan of daardoor de ammoniakemissie vermindert. Vanaf de voergang gezien heeft elk hok
voorin een metalen driekantrooster (05 m),
een bolle vloer (0,7 m) met vloerverwarming,
een groot rooster (I,5 m) achterin het hok en
een mestspleet van 10 cm tegen de achterwand. In de afdeling is een plafondventilatiesysteem van mineraalwol met geperste damwandplaten aangebracht, In de mestkanalen
(0,4 m diep) drijven kunststof holle lamellen,
waardoor continu grondwater stroomt dat
vervolgens weer de grond in wordt gepompt.
De lamellen zijn per mestkanaal in serie verbonden en tussen de mestkanalen parallel
aangesloten tussen de aanvoer- en retourleiding,
- Bij twee natuurlijk geventileerde afdelingen zijn
in de luchtinlaatopeningen van de afdelingsmuren kleppenregisters met instroomprofiel aangebracht. Buiten is op I m afstand voor de
inlaatopening windbreekgaas geplaatst. (foto
2). De grootte van de luchtinlaat- en luchtafvoeropeningen wordt automatisch geregeld
met behulp van een nieuw klimaatregelsysteem van AEM, waarbij de minimumventilatie
wordt geregeld op basis van de kooldioxydeconcentratie in de afdeling. Tevens zijn temperatuurmeters, kooldioxydemeters, energie
meters (om het energieverbruik van ruimteen vloerverwarming te meten) en meetkleppen in deze afdelingen geplaatst. Ook in een
afdeling met mechanische ventilatie wordt het
klimaatregelsysteem van AEM gebruikt.

Foto 2: Windbreekgaas voor de inlaatopening
met kleppenregisters.

4.2

Varkensproefbedrijf “Noord- en Oost-Nederland”

vuile

zeugendouche

weg

2

3
1

5
4

x-x-x = scheiding tussen schone en vuile weg.

Kraamafdelingen
Couveuse afdeling
Demo-ruimte kraamhokken
Combihokken van I - 105 kg (van geboorte
tot eindgewicht)
5
Biggenopfokafdelingen
6 Guste en dragende zeugen in voerlig- c.q.
voerboxen
7
Groepshuisvesting voor dragende zeugen
met voerstation
8
Kraamafdelingen scharrelzeugen
9
Guste- en dragende zeugen in de scharrelhouderij met uitloop
10 Kraamopfokafdelingen met multi-suckling
voor scharrelzeugen met biggen
I I Berging, begin en einde van de bezoekersgangen door de nok van de stal
12 Individuele vleesvarkenshokken

33

13 Vleesvarkenshokken scharrelhouderij
14 Opfokzeugenstal
15 Milieustal voor 420 vleesvarkens
16 Kantoor-kantine annex vergaderruimte
17 Woning
B
S

=
=

Biofiltet-toren
Silo’s voor mestopslag (samen circa
1400 m2)
PI = Parkeerterrein personeel
P2 = Parkeerterrein bezoekers
M = Mestzak voor opslag 500 m3
M l = Opslagplaats voor scharrelvarkensmest
0
= Opslagruimte
Rondom het bedrijf ligt 6,5 ha grond:
- I ha erf en gebouwen
- 5,5 ha grasland
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4.2. I Aanpassingen onderzoeksaccommodatie 1994
Vermeerdering
Kraamufdelingen
- De vloer met volledig kunststof roosters is
aangepast in verband met de verbetering van
de mestdoorlaat. Hierbij is achter de zeug het
kunststof roosterelement vervangen door een
draadroosterelement.
- De afdeling met groepskramen is omgebouwd tot demo-ruimte met verschillende
kraamhokken.
- Plaatsing van nieuwe kraamhokken voor
scharrelzeugen in de scharrelhouderij, op basis
van de bevindingen van de (oorspronkelijke)
kraamhokken. De veranderingen zijn met
name gebaseerd op de verbetering van het
werkgemak in het hok en de verbetering van
de mestdoorlaat.

Dekafdelingen

- De inlaat van de lucht naar de afdelingen toe
is aangepast, ter verbetering van de luchtstroming in de afdeling.
Afdelingen voor drugende zeugen
- De kantelbare boxuitvoeringen zijn vervangen
door boxen waarbij achterin afsluitbare deurtjes zijn geplaatst. Het werkgemak is op deze
manier verbeterd.

Biggeno~fokafdelingen
- Twee afdelingen met een halfroostervloer en
de afdeling met de driehoekshokken zijn
omgebouwd tot afdelingen met een volledig
roostewloer in verband met de proef naar
reinigbaarheid van hokken.
- Verplaatsing van de grondwaterwisselaar
zodat de buitenlucht onder de centrale gang
doorstroomt in verband met de verbetering
van het effect van opwarming en met name
koeling van de buitenlucht (foto 3).

Vleesvarkenshouderij
- Plaatsing van het ventilatieplafond Diful’r. Dit
plafond bestaat uit hard polystyreen schuim en
heeft speciale ventilatie-openingen (foto 4).
- Aanpassing van de kelderuitvoering in twee
afdelingen voor het onderzoek naar microbieel en organisch aanzuren.
- Bouw van een buitenput voor het onderzoek
naar microbieel en organisch aanzuren.
- Verbouwing van twee afdelingen voor onderzoek naar koeling van ventilatielucht via grondwater. Daarbij is een luchtwisselaar geplaatst
die, met behulp van grondwater, tijdens warmere periodes de binnenkomende buitenlucht
kan koelen en tijdens koudere periodes de
binnenkomende buitenlucht kan opwarmen.
- Aanpassing van de keldervloer voor het
onderzoek met de mestschuif

Foto 3: Grondwaterwisselaar.

Foto 4: Het plafondventilatiesysteem Diful’r.
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Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-Nederland”
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Kraamafdelingen: diverse vloer- en boxuitvoeringen, diverse plafondventilatiesystemen en diverse mestafvoersystemen.
Biggenopfokafdelingen: grondhokken voor
grote en kleine koppels; optimale inrichting
ten behoeve van ammoniakemissie; deuren plafondventilatie.
Poliklinische kraamafdelingen: Profiboxen
Kraamafdelingen: schuine en rechte opstelling van de zeug; wel of geen verhoogde ligplaats van de zeug.
Biggenopfokafdelingen: diverse vloeruitvoeringen; trogvoedering; ATR-klep; mestafvoer via WX-spoelgoten of IC-rioleringssysteem.

hygleneSLUIS

1

‘.

excursleruimte

Afdelingen voor opfokzeugen tot 5 à 6
maanden
Computergestuurde droogvoerinstallatie
Kraamafdelingen: diverse vloeruitvoeringen;
mestafvoer via WX-spoelgoten of IC-rioleringssysteem
9
Experimentele kraamafdelingen: onderzoek
met betrekking tot de inrichting en mestafvoer.
10 Groepszeugendouche
I I Drachtafdelingen: doorloopvoerligboxen en
Swingboxen
12 Drachtafdeling: groepshuisvesting met Biofixvoersysteem
13 Dek/drachtafdeling: zelfsluitende voerligboxen

14

15

16
17
18

19

20
21
22

23

23
24
26

27
28
29

met uitloop.
DekIdrachtafdeling: doorloopboxen; smalle
mestgoten achter zeug met IC-rioleringssysteem; grondwaterunit; grondkanaalventilatie
Dek/drachtafdeling: voerligboxen; smalle
mestgoot achter de zeugen; computergestuurde gedoseerde drinkwaterverstrekking
per zeug
Overdekte uitloop
Computergestuurde restloze brijvoerinstallatie
Vleesvarkensafdelingen met eenvoudige huisvestingsmaatregelen om de ammoniakemissie te reduceren en vleesvarkensafdelingen
met traditionele huisvesting.
Vleesvarkensafdelingen: bolle vloer en metalen driekantroosters; mestspoelen via eb
en vloed systeem.
Vleesvarkensafdeling: volledig roostervloer
met betonnen roosters en diepe mestkelder.
Vleesvarkensafdeling: onbeperkte brijvoedering via een voerbak met één vreetplaats.
Vleesvarkensafdeling m e t openvloerconstructie waarbij gespoeld wordt met onbehandelde dunne mest,
Vleesvarkensafdeling: grondbuisventilatie in
combinatie met grondkanaal in afdeling;
optimale inrichting ten aanzien van ammoniakemissie; IC-rioleringssysteem.
Computergestuurde droogvoerinstallatie
Vleesvarkensafdeling: grondbuisventilatie in
combinatie met plafondventilatie.
Vleesvarkensafdeling: thermo-unit in combinatie met grondkanaal in afdeling; optimale
inrichting ten aanzien van ammoniakemissie;
minerale olie afdeklaag op de mest.
APF-stal (nog niet gereed)
Ziekenstal
Houten, stalen, betonnen en kunststof
mestsilo’s

4.3. I Aanpassingen
modatie 1994

onderzoeksaccom-

Vermeerdering
DeWclrachtafdelingen
- Eén drachtafdeling met groepshuisvesting
(voerstation) is verbouwd tot twee afdelingen
elk met 24 zeugenplaatsen. De zeugen zijn

individueel gehuisvest in carrouselboxen
(doorloopboxen) in combinatie met het
grupstalprincipe. De lengte van de dichte
vloer bedraagt I ,60 m (verhoogde trog) en
de boxlengte is 2,IO m. De breedte van de
mestput bedraagt 60 cm en is voorzien van
een metalen rooster met mestspleet ( 12 cm),
De mestafvoer vindt plaats via het IC-Vacumest-rioleringssysteem. De tussengang tussen
de twee rijen voerligboxen is niet onderkelderd. De ventilatielucht kan worden gekoeld
cq opgewarmd met behulp van een grondwaterunit. In de afdelingen wordt een ventilatiesysteem onderzocht waarbij de verse ventilatielucht direct bij de neuzen van de zeugen
gebracht wordt. Bij dit systeem komt de lucht
via een grondkanaal (oplopend) onder de
controlegang aan de voorzijde van de zeug,
de afdeling binnen. Via een opening onder de
verhoogde trog komt de lucht bij de neus van
de zeug. Mogelijk dat bij dit systeem volstaan
kan worden met een lager ventilatieniveau
dan gangbaar (foto 5).
- Naast deze afdeling is ook een rij van negen
zelfsluitende voerligboxen met uitloop vewangen door doorloopboxen (grupstalprincipe).
- Het voersysteem in de guste en dragende
zeugenstal is in 1994 aangepast aan de verbouwde situatie.
- In 1994 is in twee afdelingen (72 zeugenplaatsen) het onderzoek gestart naar gedoseerde
(computergestuurde) drinkwaterverstrekking
aan de dragende zeugen.
De capaciteit van de drinkwatercomputer in
de guste en dragende zeugenstal is uitgebreid
van 72 naar 170 zeugen. Hiervoor is een
tweede watercomputer gel’nstalleerd.
Kraamafdelingen
- Gezien de te geringe ammoniakemissiereductie die werd gehaald met de Haglando-mestschuif in een kraamafdeling (versmering van
de mest op de putvloer), is een nieuwe vloercoating aangebracht.
Nagegaan wordt of dit een positieve werking
heeft op de ammoniakemissie.
Afdelingen voor opfokzeugen
- De 10 opfokhokken (groepshokken voor gel-

ten vanaf 5 à 6 maanden) zijn vervangen door
twee rijen van I I voerligboxen.
Vleesvarkenshouderij
- Een vleesvarkensstal (vier afdelingen) is verbouwd in het kader van het project “Effect
van voedingsmaatregelen in combinatie met
huisvestingsmaatregelen op de ammoniakemissie bij vleesvarkens”. Hierbij wordt het
effect van tweefasevoedering en multifasenvoedering op de ammoniakemissie bepaald bij
traditionele huisvesting en bij een huisvestingssysteem waarbij eenvoudige inrichtingsmaatregelen uitgevoerd zijn om de ammoniakemissie te beperken.
Traditionele huisvesting: dichte betonnen, bol
uitgevoerde vloer met betonnen roosters,
mestputten van I meter diep (onder het hele
hok) voorzien van stankafsluiters, traditioneel
mestafvoersysteem,
hokafscheidingen van
eternite platen en open hekwerk, plafondventilatie (plastic folie, Strijbos).
Eenvoudige huisvestingsmaatregelen: dichte
betonnen, bol uitgevoerde vloer voorzien van
anti-sliptegels, metalen driekantroosters, mestspleet van 10 cm achterin het hok De mestkelder is 40 cm diep en voorzien van het IC-Vacumest-rioleringssysteem. Het dichte vloergedeelte is niet onderkelderd en de hokafscheidingen
zijn van kunststof met open hekwerk

- Begin 1994 is de verbouw gereed gekomen van
drie experimentele vleesvarkensafdelingen. De
inrichting is volgens de huidige inzichten geoptimaliseerd (bolle dichte met anti-slip tegels betegelde vloer die niet onderkelderd is, metalen
driekantroosters, mestspleet 10 cm aan muurzijde, kunststof hokafscheiding, IC-Vacumestrioleringssysteem). In twee afdelingen is de
thermo-unit van Nooyen gelnstalleerd. Deze
thermo-unit (grondwaterunit) wordt rechtstreeks vergeleken met luchtinlaat via grondbuizen. Bij beide systemen wordt de ventilatie
lucht via een grondkanaal onder de controlegang in de afdeling gebracht. In één afdeling
werd in eerste instantie nagegaan of
spleten/gaten in de dichte vloer (tot 5 % van
het dichte vloeroppervlak) perspectieven
bood. Omdat dit niet het geval bleek te zijn, is
medio 1994 de dichte vloer weer dicht gelegd.
Overigen
- In het kader van het project ” Energiebeperkende maatregelen ten aanzien van ventilatie
en verwarming op varkensbedrijven” zijn de
automatisch gestuurde diafragmaschuiven van
Stienen BE (ATR-Klep) in twee biggenopfokafdelingen en de schuif van Fancom (PD-Klep)
in vier vleesvarkensafdelingen gel’nstalleerd.
- De inrichting van de ziekenstal (inclusief
mestafvoer) is in 1994 geoptimaliseerd.

Foto 5: Verse luchtaanvoer direct bij de neus van de zeug.

5 Bedrijfsvoering
5. I Fokkerijbeleid en samenstelling van
de zeugenstapel
Hieronder volgt een beschrijving van het fokkerijbeleid en de samenstelling van de zeugenstapel op de drie proefbedrijven.
Proefstation voor de Varkenshouderij
Op het proefbedrijf van het Proefstation wordt
gebruik gemaakt van een rotatiekruising die
opgebouwd is uit de volgende rassen:
N = Nederlands landvarken
F = Fins landvarken
Y = Groot Yorkshire zeugenlijn
Ys = Groot Yorkshire slachtvarkenvaderdierlijn
De produktie van opfokzeugen vindt plaats via
de volgende kruisingen:

Cr
N
Y

X
X

Q
FYN
NFYN

F
N
etc.

X
X

YNFYN
FYNFYN

De produktie van vleesvarkens vindt plaats door
de volgende kruising:

0

Q

Ys x rotatiezeug (NN, NFYN, YNFYN, etc)
\1
mestbig
De samenstelling van de zeugenstapel was op
3 I december I 994 als volgt:
4% rotatiezeugen van kruising NFYN
30% rotatiezeugen van kruising YNFYN
35% rotatiezeugen van kruising FYNFYN
3 1% rotatiezeugen van kruising NFYNFYN
Alle opfokzeugen die ingezet worden in de verschillende bedrijfssystemen zijn afkomstig uit
rotatiekruisingszeugen. De zeugen die gebruikt
worden in de fokkerij zijn beoordeeld op

vruchtbaarheid, exterieur en moedereigenschappen.
De opfokzeugen worden diverse keren beoordeeld voordat ze voor de biggenproduktie worden ingezet. Vanaf juni 1993 worden de zeugen
aan één van de vier bedrijfssystemen toegewezen Dat betekent dat zeugen vanaf het einde
van de opfokperiode in een bedrijfssysteem
worden geplaatst en de rest van hun leven in
datzelfde bedrijfssysteem blijven. De zeugen
verlaten alleen vlak voor het werpen dit
bedrijfssysteem en worden bij spenen weer
direct naar het betreffende bedrijfssysteem
gebracht. Hier worden ze ook geinsemineerd.
De nog niet geinsemineerde zeugen worden
tweemaal per dag gecontroleerd op bronst. Er
wordt uitsluitend Doe-Het-Zelf-KI toegepast.
Vanaf najaar 1993 is het Proefstation deelnemer
aan het PW/IKB-project.
In maart 1994 kreeg het Proefstation het deelcertificaat AR vrij-status en in augustus 1994 het
Aujeszky-vrij-certificaat.
Varkensproefbedrijf “Noord- en OostNederland”
De zeugenstapel bestaat uit F I -zeugen (YN) met
een kern N-zeugen voor de eigen aanfok In
1994 is het proefbedrijf overgegaan op eigen
aanfok FI-opfokzeugen in plaats van het aankopen van dekrijpe FI -opfokzeugen. De N-opfokzeugen worden wel aangekocht. Het Nederlands
Varkensstamboek verzorgt de nummering van de
biggen bestemd voor de opfok, de inschrijving
van zeugen en de Bedrijfsprestatie Toets.
De zeugen worden gel’nsemineerd volgens de
DHZ-methode met sperma van beren van de
KI-vereniging Noord-Oost Nederland.
In overleg met de stamboekinspecteur en een
vertegenwoordiger van de KI wordt tweemaal
per jaar een keuze gemaakt uit het berenbestand: foktechnisch uit de Yz-beren, proeftechnisch uit de YS-beren.

Het proefbedrijf neemt deel aan het PW/IKBproject. In 1994 is in verband met het Aujeszkyonderzoek screening uitgevoerd naar gE-positieve zeugen.

sperma van YZ-beren. Voor de produktie van de
vleesbiggen werden de F I - zeugen gelnsemineerd
met de Krusta-eindbeer. In de periode van februari tot september 1994 zijn de zeugen om en om
geliisemineerd met de Ys-eindbeer en de Krustaeindbeer; dit in verband met het onderzoek naar
de mesterijresultaten van beide eindberen.
Het proefbedrijf is deelnemer aan het PW/IKBproject. In 1994 is in verband met Aujeszkyonderzoek een screening uitgevoerd naar gEpositieve zeugen. Tevens zijn in 1994 neus/keel
swabs genomen voor screening op AR. Alle dieren waren negatief Het proefbedrijf ent niet
tegen AR.

Varkensproefbedrijf “Zuid- en WestNederland”
Aanvulling van de zeugenstapel vindt plaats vanuit
de eigen aanfok Hiervoor is een basisgroep van
ongeveer 55 N-zeugen aanwezig. De beste Nzeugen (ongeveer 10 zeugen) worden geksemineerd met sperma van N-beren; dit om de Npopulatie in stand te houden. Bij de selectie van
zeugen voor deze fokgroep wordt sterk rekening
gehouden met de vruchtbaarheid en met de
moedereigenschappen. Ook worden de eerste-,
tweede- en derdeworps N-zeugen niet gebruikt
voor de zuivere teelt omdat van deze zeugen nog
te weinig gegevens bekend zijn. De tweede categorie N-zeugen (ongeveer 45) wordt ingezet
voor de vermeerdering (produktie van FI -zeugen). Deze zeugen worden gelnsemineerd met

5.2 Voerschema’s
In de tabellen I tot en met 5 zijn de standaardvoerschema’s weergegeven die binnen het Praktijkonderzoek Varkenshouderij in 1994 werden
gehanteerd.
De zuigende biggen worden afhankelijk van de
bedrijfssituatie wel of niet bijgevoerd met vast
voer.

Tabel I : Voerschema opfokzeugen
lichaamsgewicht

voersoort

23 kg - 35 kg
23 kg - inzet in dekstal

startkorrel volgens schema (EW= I ,06)
lacto-zeugenkorrel volgens schema (EW= I ,03)

Tabel 2: Voerschema guste en dragende zeugen
zeugenvoer dracht (EW = I ,OO)

stadium

eersteworpszeugen
kgfzeugldag

oudereworpszeugen
kglzeugfdag

290
2,2
2,3
2,6
3,O

395
2,2
2,2
2,4
2,8
3,4

tussen spenen en dekken
0 tot 28 dagen dracht
29 tot 4 I dagen dracht
42 tot 59 dagen dracht
60 tot 84 dagen dracht
85 dagen tot dag voor werpen

Tabel 3: Voerschema lacterende zeugen
lactozeugenvoer (EW= I ,03)*
kglzeugldag

stadium
dag van werpen
eerste dag na werpen
tweede dag na werpen
derde dag na werpen
vierde dag na werpen
vijfde dag na werpen
zesde dag na werpen
zevende dag na werpen
achtste dag na werpen
negen dag na werpen tot spenen volgens norm**

05

zo
25

330
35
4,O
495
5,5
6,5

* bij afwijkende energiewaarde lactozeugenvoer wordt voerschema aangepast
** norm: eersteworpszeugen:
I ,5 kg + 0,5 kg per big
oudereworpszeugen: 2,0 kg + 0,5 kg per big

Tabel 4: Voerschema gespeende biggen
stadium

voersoort

0 - 14 dagen na spenen
15 dagen na spenen tot opleg in
de vleesvarkenshouderij

speenkorrel
biggenkorrel

Tabel 5: Voerschema vleesvarkens
stadium

voersoort

week I t/m 4 weken na opleg
week 5 na opleg
week 6 tot afleveren

startkorrel (EW= I ,06 - I ,08)
star-tkorrel/vleesvarkenskorrel
vleesvarkenskorrel (EW= I ,07 - I ,09)

In het kader van onderzoek is een deel van de vleesvarkens beperkt gevoerd en/of is fasevoedering
toegepast,

5.3 Klimaatinstellingen
Tabel 6 geeft een overzicht van de klimaatinstellingen die door het Praktijkonderzoek Varkenshouderij als richtlijn gehanteerd worden. De
bandbreedte bedraagt 5°C en de thermoneutra-

le zone 2°C. Afhankelijk van het huisvestings- en
ventilatiesysteem kan dit schema worden aangepast, Daarnaast geldt dat het gedrag van de varkens bepalend is voor de temperatuurinstelling.

Tabel 6: Instellingen klimaatregelapparatuur
streetiaarde
ruimtetemperatuur
diercategorie
guste en dragende
zeugenafdelingen
- guste zeugen
- dragende zeugen:
individuele huisvesting
groepshuisvesting

(“C)

minimum
ventilatie
(m3/uur/varken)

maximum
ventilatie
( m3/u u r/varken)

20

40

150

18
16

40
40

150
150

kraamafdelingen
volledig roostervloer
met biggennestvetwarming*
- voor het werpen
- tijdens het werpen
- na het werpen

18
22
18

50
50
50

250
250
250

biggenopfokafdelingen
halfroostewloer
met vloerverwarming**
- dag I
- dag5
- dag7
- dag 45

26
26
24
20

4
4
4
10

30
30
30
30

vleesvarkensafdelingen
halfroostetvloer met
vloerverwarming
- dag I
- dag6
- dag 45
- dag 100

22
22
19
19

10
10
15
23

100
100
100
100

*

bij halfroostewloer zelfde schema

**

bil volledig roostervloer schema streefwaarde ruimtetemperatuur 2°C hoger
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5.4 Entschema
Op de drie locaties van het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij wordt onderstaand entschema

toegepast. Door specifieke omstandigheden kan
van het schema afgeweken worden.

Tabel 7: Entschema Praktijkonderzoek Varkenshouderij
Vlekziekte

opfokzeugen
zeugen

4 à 5 maanden leeftijd
tijdens de zoogperiode

Pawo

opfokzeugen
eersteworpszeugen

6,5 maanden leeftijd
tijdens de zoogperiode

E-Coli

zeugen

2 en 6 weken voor werpen

Aujeszky

zeugen en beren
opfokzeugen

één keer per 4 maanden (alle zeugen en beren tegelijk)
drie keer:
- I Oe - I2e levensweek (= bij opleg)
- I4e - I6e levensweek (= 4 weken na opleg)
- 20e - 26e levensweek (= einde opfok)
twee keer:
- I Oe - I6e levensweek (= binnen 6 weken na opleg)
- I4e - 20e levensweek (= 4 weken na eerste enting)

vleesvarkens

5.5 Hygiënische maatregelen
Op alle drie de locaties is een duidelijke scheiding tussen schone en vuile weg en een hygiënesluis aanwezig.
In kraamafdelingen, gespeende biggenafdelingen
en vleesvarkensafdelingen wordt een all in - al1
out systeem toegepast. Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel wordt ook bij de guste en dragende zeugen het all in - all out systeem vanaf
spenen tot werpen toegepast. Na elke ronde
worden de afdelingen zorgvuldig schoongespoten met behulp van een hogedrukspuit. Daarna
wordt met de hogedrukspuit een desinfectiemiddel verneveld. De mestputten worden na

iedere ronde leeggemaakt.
De vliegen worden bestreden door vliegdodende middelen te vernevelen of te smeren en
door de “drijfmestvlieg”(Entomax-systeem). Indien nodig wordt een madendodend middel in
de mestputten verspreid.
De zeugen worden een week voor het werpen
ontschutft en ontwormd. Daarnaast worden in
het voorjaar alle zeugen twee keer met 10
dagen tussentijd ontwormd en ontschut-ft.
Bij het verplaatsen van de zeugen van de
drachtafdeling naar de kraamafdeling worden de
zeugen gedoucht.

6 BEDRIJFSRESULTATEN
6. I Overzicht van de varkensstapel
In tabel I is de samenstelling van de varkensstapel van de drie proefbedrijven weergegeven,

6.2 Technische resultaten vermeerdering

door de verschillende onderzoeken die daar
plaatsvinden. De onderzoeken kunnen zowel
een positief als een negatief effect hebben op de
technische resultaten. Om deze reden mogen
de resultaten niet onderling vergeleken worden,

De technische resultaten die behaald worden op
de drie proefbedrijven worden mede bepaald

In tabel 2 tot en met 4 staan de produktieresultaten van de drie proefbedrijven weergegeven.

Tabel I : Samenstelling varkensstapel per 3 I december 1994

Opfokzeugen
Zeugen
Zoekberen
Biggen bij de zeug
Gespeende biggen
Vleesvarkens

Rosmalen

Raalte

Sterksel

I 87
382
4
795
971
775

3
305
3
63 I
918
720

84
422
I
752
1164
1107

In 1994 is het proefbedrijf in Raalte overgegaan van de aankoop van dekrijpe F I -opfokzeugen naar
eigen aanfok F I -opfokzeugen.
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Tabel 2: Bedrijfsresultaten zeugenhouderij
Bedrijfsresultaten zeugenhouderij*

Rosmalen

Gemiddeld aantal aanwezige zeugen
Gemiddeld aantal aanwezige opfokzeugen

353
187

Raalte

Sterksel

306
48

416
99

Bedrijfsworpindex
Grootgebrachte biggen per zeug per jaar
Gespeende biggen per zeug per jaar

2,34
21,3
21,7

2,3 l
21,8
22, I

2,3 I
22, I
23,2

Aantal levendgeboren biggen per worp
Aantal doodgeboren biggen per worp
Uitval biggen tot spenen (%)
Aantal gespeende biggen per worp
Uitval biggen na spenen (%)

IO,8
OP7
I 2,2
9,4
3,6

IO,9
0,7
IO,6
9,8

I l,3
0,8
I l,5

Lengte zoogperiode (dg)
Interval spenen - eerste inseminatie (dg)
Interval eerste - laatste inseminatie (dg)
Verliesdagen per afgevoerde zeug (dg)
Uitval zeugen per jaar (%)
Ingezette zeugen per jaar (%)

27,8
598
4,3
22,2
59
67

29,9
6,9
4,5
40,4
48
43

27,4
694
399
36,6
41
42

Eerste worpen (%)
Herinseminaties (%)
Afbigpercentage van eerste inseminatie (%)

22
12
80

20
I I
81

16
I I
81

Leeftijd eerste inseminatie (dg)
Aanvoer-/oplegleeftijd opfokzeugen (dg)
Uitval opfokzeugen (%)
Gem. leeftijd bij uitval opfokzeugen (dg)

230
71
37
214

235
150
16
236

234
72
19
226

Leeftijd grootgebrachte biggen (dg)
Gewicht grootgebrachte biggen (kg)
Groei grootgebrachte biggen (gram/dag)

73
25,8
332

74
26,7
338

74
25,8
328

*

berekend

op

I 0,o
6,0**

I,3

basis van het Informatiemodel Varkenshouderij

** vanwege oedeemziekte

Het gemiddeld geboortegewicht in grammen was in Rosmalen 1.407, in Raalte 1.556 en in
Sterksel I .45 1.

Tabel 3: Reden afvoer zeugen in percentages
Reden
Beenwerkaandoeningen
Reproduktie
- niet berig
- gust
- terugkomen
- selectie
- overige produktie
Overige
Totaal

Rosmalen

Raalte

Sterksel

I3,3

205

I 6,5

8,6
52

6,2
55
21,2
I I,O
I9,8
I5,8

I 0,o
8,2
I5,9
24,7
5,3
I9,4

I 0,o
4 I ,4
4,3
I7,2
100

100

100

Tabel 4: Technische resultaten biggen in de opfokperiode

Gemiddeld speengewicht in kg
Groei/dier/dag in gr
Voeropname per dag in kg
Voederconversie

Rosmalen

Raalte

Sterksel

7,7
406
0,64
I ,58

7,7
440
0,68
I ,56

7,4
395
0,6 I
I ,55

6.3 Technische resultaten vleesvarkenshouderij
In tabel 5 tot en met 7 staan de technische resultaten van de vleesvarkenshouderij van de drie proefbedrijven.
Tabel 5: Technische resultaten vleesvarkenshouderij

Aantal afgeleverde varkens
Gemiddeld opleggewicht in kg
Gemiddeld aflevergewicht in kg
Gemiddeld geslacht gewicht in kg
Aantal mestdagen
Groei/dier/dag in gr
Voeropname per dier per dag in kg
Voederconversie (kg voer/kg groei)
EW-conversie
Uitval van opgelegde dieren in %
Gemiddeld vleespercentage
Type AA in %
Type A in %

Rosmalen

Raalte

Sterksel

2314
25,2
I I2,2
87,6
112
772
2,20
2,86
2,97

1941
25,4
IO9,6
85,4
109
772
2,lO
2,73
2,92

2787
25,2
I I2,4
87,3
I I I
783
2, I 6
2,76
2,93
2,2
54,9
I 2,7
75,7

Ir8

IJ9

55,2
I3,5
73,5

54,7
I l,6
71,8

Tabel 6: Long- en leveronderzoek*
Rosmalen
Aantal onderzochte dieren
Niet aangetaste dieren in %
Aangetaste levers in %
Aangetaste longen in %
Afgekeurde levers in %
Borstvliesontsteking in %

1.817
95,5
QO
3,o
Q2

I,3

Raalte
I .55 I
93,7
W
6,3
I!l
Q2

Sterksel
2.79 I
93,4
093
6,4
032
Q7

* Oficlële opgave slachterijen

Toelichting bedrijfsresultaten
Proefstation voor de Varkenshouderij
Het percentage afgevoerde zeugen lag in 1994
hoger dan normaal. Dit is veroorzaakt doordat
de zeugen eind 1993 over de nieuwe vier
bedrijfssystemen zijn verdeeld. De zeugen
moesten wennen aan het nieuwe huisvestingssysteem, hierdoor zijn meer zeugen afgevoerd.
Het interval eerste - laatste inseminatie en het
afbigpercentage van eerste inseminatie zijn hierdoor ook wat ongunstiger. Het aantal zeugen is
in de loop van 1994 toegenomen. Er zijn in verhouding vrij veel jonge zeugen op het bedrijf,
waardoor het aantal levendgeboren biggen wat
aan de lage kant is. Voor 1995 wordt een verbetering van de resultaten verwacht omdat de
zeugen gewend zijn aan de systemen en de systemen verder geoptimaliseerd zijn.
Varkensproefbedrijf “Noord- en OostNederland”
Op het proefbedrijf waren in 1994 gemiddeld
44 scharrelzeugen aanwezig. Deze scharrelzeugen hebben een negatieve invloed op het uitvalspercentage van de zuigende biggen (regulie-

re houderij 8,5%, scharrelhouderij I7,5%) en
zodoende ook op het aantal grootgebrachte
biggen per zeug per jaar. Ook bij de vleesvarkens hebben de scharrelvarkens een negatieve
invloed op de technische resultaten.
Varkensproefbedrijf “Zuid- en WestNederland”
Voor de vermeerdering wordt de Krusta als
eindbeer gebruikt. In de periode van maart tot
oktober zijn de F l -zeugen om en om gel’nsemineerd met sperma van de eindberen Krusta en
YS. Dit in verband met het vergelijkend onderzoek ten aanzien van eindberen.
In 1994 zijn er op het varkensproefbedrijf, net
zoals in 1993, grote problemen geweest met
oedeemziekte. Deze ziekte trad meestal één à
twee weken na spenen op, Het uitvalspercentage per ronde varieerde van 0 tot 50%. Onder
de vleesvarkens is ook enige uitval door
oedeemziekte geweest, maar niet vergelijkbaar
met de uitval bij de gespeende biggen. De problemen met oedeemziekte traden vooral in de
zomermaanden op.

7 Financiën
Het totale tekort van het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij in 1994 bedroeg f 5.9 I2.000,-.
Hiervan werd f 1. I I8.000,- via de derde geldstroom gefinancierd. Het “reguliere” tekort
bedraagt f 4.724.000,-. Dit is hoger dan nor-

maal door de lagere opbrengstprijzen. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de diverse
opbrengst- en kostenposten over de drie proefbedrijven zijn verdeeld.

Voorlopige jaarrekeningen over 1994 x f I .OOO,Rosmalen

Raalte

Sterksel

Totaal

Ontvangsten
Dieren:
- Vermeerdering
- Mesterij
Onderzoeksrappor-ten
Overige
Subsidie:
- Regulier
- Aanvullend

418
529
I I I
145

422
335

509
619

20

191

3.008
I , I 60

758
28

958

4.724
1. I 88

TOTAAL ONTVANGSTEN

5.37 I

1.563

2.277

9.21 I

Uitgaven
Personeel
Div. onderzoekskosten
Bedrijfskosten
Exploitatie
Huisvesting
Automatisering
Publikaties
Overige

2.377
1.345
I 86
780
306
155
194
28

552
155
I 69
630

864
202
83
919
209

3.793
I ,702
438
2.329
515
155
194
85

2.277

9.21 I

TOTAAL UITGAVEN

57
1.563

I .349
I ,483
I I I
356

8 Organisatie
In totaal zijn bij het Praktijkonderzoek Varkenshouderij ongeveer 65 mensen werkzaam. De
meeste onderzoekers en onderzoeksassistenten
werken vanuit het hoofdkantoor in Rosmalen.
Daar zijn ook de directie en de ondersteunende
afdelingen gevestigd. Elk van de drie proefbedrijven heeft een bedrijfsleider, een assistentbedrijfsleider, regionale onderzoekers en medewerkers.
Vanaf januari 1994 is de landelijke stichting

“Praktijkonderzoek Varkenshouderij” verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van
het onderzoek op de drie locaties. Twee regionale bestuurscommissies onderhouden de relaties met het bedrijfsleven in de regio en bewaken het karakter en de kwaliteit van de regionale proefbedrijven. Een vertegenwoordiging van
de regionale bestuurscommissies in het landelijk
bestuur garandeert de regionale inbreng in het
programma van het Praktijkonderzoek.

8. I Bestuurssamenstellingen per 3 I - I2- 1994
Bestuur Proefstation voor de Varkenshouderij
Naam

Organisatie

Functie

Chr.W.C. van Gisbergen
J. de Veer
J.W. Hendriksen
ir. C.J. Janmaat

Land bouwschap
Produktschap Vee en Vlees
Regionale Varkensproefbedrijven
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Land bouwschap
Regionale Varkensproefbedrijven
Regionale Varkensproefbedrijven
Produktschap Vee en Vlees
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Regionale Varkensproefbedrijven
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Landbouwschap
Proefstation voor de Varkenshouderij
Produktschap Vee en Vlees
Secretaris N RLO
Produktschap Vee en Vlees

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
bestuurslid

A. Lanting
J. Martens
W.H. Rijkenbarg
J.C. Schep
drs. J.E. Stienstra
F.J.M. Vrenken
dr.ir. A.J. van der Zijpp
ing. H.J.M. Boelrijk
dr.ir. L.A. den Hartog
ir. B.J. Odink
dr. F. van Vugt
dr. J.H. Westerhuis

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviserend
adviserend
adviserend
adviserend
adviserend

lid
lid
lid
lid
lid

Mutaties
De heer W.C. van Hoof is in 1994 afgetreden als bestuurslid. Hij is opgevolgd door de heer
J. Martens. De heer dr.ir. J.G. de Wilt is in dat jaar afgetreden als adviserend lid. In verband met de
bestuurlijke eenwording van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij op I januari 1994 zijn als afvaardiging vanuit de Regionale Varkensproefbedrijven de heren F.J.M. Vrenken en W.H. Rijkenbarg als
bestuurslid opgenomen,

Regionale Bestuurscommissies
Varkensproefbedrijf “Noord- en Oost-Nederland”
Naam

Organisatie

Functie

J.W. Hendriksen
W.H. Rijkenbarg
Ir. J.A.M. Voermans
Th.A.M. Hakvoort
J. Hendriks
H.C. in ‘t Hout
J. Klaassen
H. Kloosterman
G.A. Koers
H.H. de Lange
JA. Stegeman
Ing. H. Altena
drs. F.J. Bouwkamp
Ir. E.M. Steenland

CBTB Gelderland
ZMO
Proefstation voor de Varkenshouderij
ABTB Gelderland
Ver. Bedrijfs Ontwikkeling
NLTO
NLTO
3 CLO’s Friesland
ABTB Overijssel
CBTB Overijssel
OLM
Bedrijfsleider Varkensproefbedrijf te Raalte
Gezondheidsdienst voor Dieren
CL Overijssel

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviserend lid
adviserend lid
adviserend lid

Mutaties
De heer dr.ir. L.A. Den Hartog is in 1994 afgetreden als adviserend bestuurslid. De heer J.J. Tuininga
heeft gebruik gemaakt van de VUT-regeling en is als adviserend lid van het bestuur uitgetreden. Hij is
opgevolgd door de heer ing. H. Altena. De heer K.J. de Vries is als bestuurslid afgetreden en is opgevolgd door de heer H. Kloosterman.
Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-Nederland”
Naam

Organisatie

F.J.M Vrenken
J. Martens
ir. J.A.M. Voermans
C. Das
J. de Feyter van der Hoofd
F. van Helvoort
A.L.T. Hilhorst
A.J. van der Mark
E. Thijssen
dr. W. Hunneman
ir. J.M.I.G.A. Rooijakkers
J.A.C. Broekman

LLTB
NCB
Proefstation voor de Varkenshouderij
NCB, vakgroep Varkenshouderij
CBTB West-Nederland en Utrecht
ZMO
ABTB
WLTO
LLTB
Gezondheidsdienst voor Dieren Zuid-Nederland
CL Noord-Brabant
Bedrijfsleider Varkensproefbedrijf te Sterksel

Functie
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviserend lid
adviserend lid
adviserend lid

Mutaties:
De heer W.C. van Hoof is in 1994 afgetreden als bestuurslid. Hij is opgevolgd door de heer C. Das.
Ook afgetreden zijn de heren M. Baeten en G. Tijmensen. Zij zijn opgevolgd door de heren
E. Thijssen en A.L.T. Hilhorst. De heer dr.ir. L.A. den Hartog is afgetreden als adviserend lid.
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-

-

- ir.

Bedrijfsleider
-M.E. Parllo
Assistent-bedrijfsleider
-J.l. den Brok
Dierverzorgers
- B.R.E. v.d. Camp
- P.J.T.J. Koenders
- P.J.M. Vermeer
- M.W.P. Verstegen
Technisch medewerker
- Th.G. v. Hattum

Bedrijfsleider
- ing. H. Altena
Assistent-bedrijfsleider
- R.W.M. Kiekebosch
Regionaal onderzoekers
- ing. J.G. Plagge
- Ing. M.G.M. Vrlelink
Technisch dierverzorger
-J.H. Kortman
Dierverzorgers
- I.A. Alferink
- R.J. Beumer
- M.G.M. v. Tongeren
- H.J.M. Velderman
Huishoudelijk medewerkster
- N. Tuininga-ledema

Hoofd
-Ir. JAM. Voermans
Milieu
- ino. G.M. den Brok
-in& J.P.B.F. van Gastel
J.G.L. Hendriks
- ir. N. Verdoes
Meet- en venverkfngstechniek
M.W.J. Dekkers
Klimaat en regeltechniek
-ir. E.P. Heitlager
Klimaat
-ir. I.A.A.C. Mouwen
Huisvesting
-ing. J.J.J. Smeets
Huisvesting en welzijn
- ir. H.M. Vermeer
Welzijn
- Ir. F. v.d. Wilt

Hoofd
- dr.fr. G.B.C. Eackus
Bedrijfseconomie
ir. C.E.P. van Brakel
Bedrfjfsbegeleidingssystemen
- ir. ER. Ter Elst-Wahle
Produktie en management
-ir. J.W. van Riel
Arbeid en organisatie
- ing. P.F.Y.M. Roelofs
Economie
- ing. A.L.P. v.d. Sande-Schellekens
Produktie en management
- dr.fr. J.W.G.M. Swinkels

Hoofd
-drs. P.C. Vesseur
Kwaliteit big\lKB
- ir. J.B. v. der Fels
Kwaliteit
- ing. J.H. Huiskes
Hygiëne
-drs. C.N. Huysman
Voeding
- ir. C.M.C. v. der PeetSchwering
Toepassing dierherkenning
- Ir. P.J.L. Ramaekers
Bijprodukten
- ir. R.H.J. Scholten

Varkensproefbedriif
“Noord-en Oost-Nederland’

Huisvesting en Milieu

Economie en Bedrijfsvoering

Proefbedrijf Rosmalen

Hoofd
- G.J. Koekkoek
Applicatie-ontwikkelaar
- Ing. H.J.P. Vos
Onderzoeksassistenttatistisch
medewerker
-ing. G.P. Binnendijk

Reproduktie en Kwaliteit

Automatisering

Publikatiezaken

Hoofd
- A.E.W.M. v.d. LindenJanssen
Medewerksters
- E.H.P.M. v. Tiel
-ing. A.M.A. v. Rooy

Adjunct-directeur
ir. J.A.M. Voermans

Bedrijfsleider
-J.A.C. Broskman
Assistent-bedrijfsleider
- J.P.C. Maas
Regionaal onderzoekers
-Ing. A.I.J. Hoofs
- ing. D. v.d. Loo
- ing. M.P. Voermans
Dierverzorgers
- M.N. Naessens
- J.M.J. Pluk
- L.J. van Veldhoven
Technisch medewerker
- H.J.J. Polman
- B.A.G.M. Noordman
-Administratief medewerker
- P.W.J.H. Kersten

Varkensproefbedrijf
‘Zuid- en West -Nederland’

Hoofd
-E.K. Patz
Secretaresse
- Th.M. Boefjen
Typiste
- M.H.G.J. v. Dijk-Geelen
TelefonistesIreceptionistes
- M. MoeringsSchults
- J.M. v.d. Pol+. Rosmalen
Secretaresse VPB-en
- M.J. v. der Schoot-Verbraak
Financieel medewerkster
- E.W.M. v. Zundert

Algemene Zaken

Mutaties personeel
Proefstation voor de Varkenshouderij
De volgende personen zijn in dienst getreden
bij het Proefstation voor de Varkenshouderij te
Rosmalen:
ir. C.E.P. van Brakel
ir. J.B. van der Fels
ir. J.G.L. Hendriks
ir. I.A.A.C. Mouwen
ir. J.W. van Riel
ing. J,J,J. Smeets
E.W.M. van Zundert
De volgende personen hebben het Proefstation
voor de Varkenshouderij verlaten:
ir. C.E. van ‘t Klooster
M. Verberne
F. v. Wagenberg
Varkensproefbedrijf “Noord- en OostNederland”
De heer ing. JIJ, Tuininga heeft het Varkensproefbedrijf verlaten en is opgevolgd door de
heer ing. H. Altena.
De volgende persoon is in dienst van het Varkensproefbedrijf getreden:
ing. M.G.M. Vrielink

Varkensproefbedrijf “Zuid- en WestNederland”
De volgende personen zijn in dienst van het
Varkensproefbedrijf getreden:
ing. D. van de Loo
ing. M.P. Voermans

8.3 Commissies
Het bestuur is bevoegd ad hoc commissies in te
stellen voor een bepaalde activiteit of met een
speciale opdracht, bijvoorbeeld een heropenings- of een bouwcommissie. Rosmalen heeft
als permanente commissie de dienstcommissie.
Zij behartigt de belangen van de medewerkers
en draagt bij aan het functioneren van de organisatie.
Dienstcommissie Proefstation voor de
Varkenshouderij
De dienstcommissie van het Proefstation bestond in 1994 uit:
J.l. den Brok
M. Moerings-Schults
ir. C.M.C. van der Peet-Schwering

