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Voorwoord
Met genoegen bieden wiJ u het Jaarverslag 1995
van het Pralatl$onderzoel<Varkenshoudenj aan.
V o o r d e varkenshoudenl was 1995 het laar
waarin de overheid via de Integrale notitie de
mllleubeleidsplannen voor de toel<omst kenbaar
maalde. Vele discussies hebben inmiddels plaatsgevonden over deze plannen, omdat de mllieudoelstelllngen van Invloed zijn op de toekomst
van veel varkensbednlven.
Naast het mestdebat In de Tweede Kamer kwamen er veel andere zaken op de varkenshouderij af, zoals de nieuwe I&R-regeling, vnlwanng
van de Z&e van Aujeszl<y, het Varkensbesluit
uit de Gezondhelds- en WelzlJnswet en de verdere Invoering van IKB. De varl<enshouder staat
Iedere dag In zl]n bedrijfsvoenng voor nieuwe
grote of I<lelne beslIssingen. Het Pral<tljkonderzoek Varkenshoudenj, dat onderzoek uitvoert In
Raalte, Rosmalen en Sterl<eI voorziet de varl<enshouders, maar OOI< de voorlichting, het onderhet toeleverend en verwerlcend bedrijfsleven en de overheid van Irelevante onderzoeksreW I J S,

sultaten. Uit een enquête onder voorllchters is
gebleken dat de resultaten van het Pral<trlI<onderzoel< Varkenshoudenj van wezenlIJk b e l a n g
zijn bij de ultvoerrng van hun werkzaamheden.
Het onderzoel< op de dne locaties IS ondergebracht in programma’s. In dit Jaarverslag tref? u
per programma een overzlcht aan van de stand
van zalten In het onderzoek en de plannen voor
1996. In 1995 is een start gemaakt met onderzoek naar het voeren van granen en blJproducten. Onderzoel< naar vermindering van de
ammonrakemlssre heeft, met name in de zeugenhouden], geresulteerd In Groen Label-systemen die beduidend minder kosten dan de allereerste systemen. In Rosmalen en Sterl<seI is een
aanvang gemaald met de aanpassing van de
proefaccommodatie om onderzoek naar vrijwaring van dlerzlelden te gaan ultvoeren. Vanwege
de snelle ontwiltkellngen moet het Pralctljltonderzoek, ondanks de meerjarige onderzoeksprogramma’s, flexibel zijn en snel op actuele
vragen inspelen.
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H e t IKC-Landbouw heeft zich op één plaats
geconcentreerd en heeft alle afdelingen die bij
de proefstations waren gehuisvest teruggetrolcken. Het bij het Proefstatlon in Rosmalen inwonende Informatie en I<ennls Centrum (IKC-Va)
IS verhuisd naar Ede. Het II<C IS afgeslankt en
gaat zich in de toel<omst toeleggen op belerdsondersteunend werk. De taak van kennrsdoors t r o m i n g In de varkenshoudenj IS p e r I Januari
1996 overgedragen aan het Prakttljltonderzoek.
Dit betelcent dat de lijnen korter worden en dat
h e t PrakQkonderzoek v o o r d e praldi$ n o g
beter herken baar wordt
In 1995 hebben veel onderzoel<sresuItaten vra
het perrodiel<, verslagen, artIkelen, lezingen en
excursies hun weg gevonden naar de pral<tljk.
Wil willen vanaf deze plaats Iedereen bedanken
die een bijdrage heeft geleverd aan de actlvitelten van het PraldtljI<onderzoel< Varltenshouderij.
dr.lr. L.A. den Hartog,
directeur
Chr.W.C. van Gisbergen,
voorzitter
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I/VHOUDSOPGAVE

I Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij
H e t Pt-al<tllItondet7oelt Varkenshouderil werld
aan praldtlsche oplossingen voor huidige en toekomstlge knelpunten In de vakenshouderij en
boeeft nchtlng aan gewenste ontwll<l<elingen. De
daarvoor benodigde kennis komt voort uit onafhanl<ell$ pral<tijl<gericht onderzoelc Het onderzoel< heeft naast een waardebepalende OOI< een
Inltlërende taak: het onderzoelc leidt tot bruk
bare resultaten en pral&jl<njpe systemen. Met
deze manier van werlten levert het PraktiJkonderzoel< Varl<enshoudenj een essentiële bijdrage
aan de ontwlI<l<eIIng van een moderne, levensIkrachtige en maatschappeli]l< verantwoorde varltenshoudenj. Naast het verrichten van onderzoel< worden op de proefbedrijven ook nieuwe
methoden en systemen gedemonstreerd.
H e t
Prakttl]ltonderzoel< Varltenshoudenj I S
bedoeld voor mensen en Instellingen die In of
voor de varl<enshouderijsector werlten:
- vakenshouders en hun organisaties;
- Informatie- en I<ennls Centrum (IKC) en beleIdsdIrectIes van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en VIsseriJ;
- voorlchtlng en onderwijs;
- bedrijfsleven;
- instituten en universiteiten;
- produl&chappen.
Dezelfde mensen en Instellingen fungeren vaal<
weer als informatiebron voor het opstarten van
nieuw onderzoek. Door deze wlsselwerl<lng is
h e t Pral<tijl<onderzoelc Vakenshouden] bij u i t stel< geschild om de afstand tussen theorie en
praldijl< te overbruggen.
H e t Pral&jl<onderzoel< Varkenshouden] vindt
plaats op drie locaties:
- Proe~tat~on voor de Vaukenshouder~
Lunerltampweg 7
Postbus 83
5240 AB Rosmalen
Tel: 073 - 5286555; fax. 073 - 52 182 14
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- Vukensp/-oefoedq,/f “i\loo/& en Oost-iVede/-land”
D rosteweg8
8 I 0 I NB Raalte
Tel: 0572 - 352 174; fax: 0572 - 35 1960

- Vakensp,-oefuedqf ‘Zuid- en West-/‘Jede/-land”
Vlaamseweg 17
6029 PI< Stekel
Tel: 040 - 2262376; fux: 040 - 2265385
H e t vernchten van onderzoel< o p m e e r d e r e
locaties heeft een aantal voordelen. Gezondheidstechnlsch gezien IS het gunstig dat het
onderzoel< gespreid plaatsvindt. Oolc zijn op
d e bedriJfsomstandlgheden
Iedere
locatie
anders, waardoor de gevoeligheid van een
oplossIng voor de bedrijfsvoering aan het licht
Ikan komen.
H e t proefbednjf In R o s m a l e n IS voornamelill<
ingericht voor de vergeli$lng en analyse van verschillende bednjfssystemen. Op de regionale
proefbedrijven te Raalte en Sterlcsel vinden
vooral ontwlltkellngs- en gebrukswaarde-onderzoek en onderzoek naar deelaspecten van de
houderij plaats. De totale onderzoeltsaccommodatie omvat ongeveer 1200 zeugenplaatsen en
3000 vleesvarltensplaatsen. Voor de drie proefbedrijven is er één onderzoeltsplan en één gezamenlijk budget.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en de Produldschappen Vee, Vlees en
Eieren (PVE) verzorgen de basIsfinancierIng van
h e t Pral<tijltonderzoel< Varltenshouderij. D e
regionale proefbedrijven ontvangen OOIC een bijdrage van het regionale bedrijfsleven. Ook voert
het Praki$onderzoelc projecten uit op basis van
contracten met zowel de overheid als het
bedrijfsleven.

2 Onderzoek
H e t Pral~tljltonderzoek Varkenshouden! werkt
met meerjarige onderzoel<sprogramma’s. I n
1995 zijn enkele programma’s afgesloten. Andere programma’s lopen door, of zijn In 1996
opgestart. In dit jaarverslag worden de volgende
programma’s beschreven:
- Optlmallsatle van het stall<lImaat In relatie tot
energieverbruik, gezondheid, welzijn en milieu.
- Verlaging van de ammoniak- en geuremissie
uit varl<ensstallen en verbetering van de mestafzet.
- Bednjfssystemen om het welzijn van varltens
te verbeteren.
- Beslissingsondersteunende systemen voor de
varl<enshouderij.
- Verbetering van de arbeidsomstandlgheden
op varl<ensbedrijven.

Verbetering van de reproductie.
I<wallteltsverbetenng In d e product&eten
varkenshouden) o p basis v a n InformatIe-ukwisseling.
Verbetering van d e varkensgezondheid e n
verminderrng v a n h e t dlergeneesmlddelengebr&
Het voeren van bijproducten en altlterbouwproducten.
Welzijn, gebrulkswaarde zeugen en energleverbruik in een concurrerende varltenshoude“J.

Verbetering van de concurrentIeposItIe van de
Nederlandse varkenshoudenj.
Mineralenstroom en mestbehandeling op varIkenshouderij bedrijven.

2. I Optimalisatie van het stalklimaat in relatie tot energieverbruik, gezondheid, welzijn
en milieu
Het doel van het klimaatsonderzoek is het evenwicht te vinden tussen de diergezondheid, het energieverbruik en de onvriendelijke uitstoot van stof en gassen in het
milieu. De regelmogelijkheden van het stalklimaat zijn met de komst van de elektronica zeer sterk uitgebreid. Knelpunten liggen dan ook veel duidelijker bij het meten
van ventilatiehoeveelheden en van het klimaat in de stal. Ook de ideeën over de
luchtstromingen en luchtmenging in de afdelingen zijn momenteel duidelijk aan het
veranderen. De ventilatienormen zijn daarvan direct afhankelijk. Landelijk wordt
gediscussieerd over lagere normen, waardoor een relatief grote energiebesparing
kan worden bereikt. Daarin speelt het Praktijkonderzoek een stimulerende rol,
enerzijds door vergelijkend onderzoek en anderzijds door nieuwe systemen uit het
bedrijfsleven en eigen ontwikkelingen snel en intensief te toetsen onder praktijkomstandigheden.
Energie
D e Inltlërende rol bestond rn 1995 uit de reallsatie van een systeem voor natuurlljlte ventilatie
(ACNV) en de herintroductie van biggennesten
In de kraamstal. Beide initiatieven zijn ingegeven
door het streven naar energiebesparing In de
varl<enshoudenJ. De belangnjltste besparingen
moeten gerealiseerd worden door vermindering
van de rulmtevetwarmlng. Met een systeem van
automatische regeling van natuurlIjke ventilatie
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kan de mlnimumventllatie tot nul teruggebracht
worden, waardoor stolten bijna niet meer nodig
IS. De verschillen tussen een standaard mechanisch ventilatiesysteem en het ACNV-systeem,
zoals vergelelcen op een van de proefbedrijven
van het Praldtljltonderzoel<, zijn vermeld In tabel
1. Op een pral&jl<bedrijf te Olstewljlc IS In 1995
een vergeli$baar ACNV-systeem ge’nstalleerd
met behulp van een demo-subsidie vla de
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NOVEM. Door het bedrijfsleven worden
m o m e n t e e l 001~ s y s t e m e n o p d e ma&
gebracht waarmee via verlaging van de minimale
ventilatie op de stoolkosten bespaard wordt.
Voorbeelden zijn smoren van ventllatleltokers
en een centraal ventilatiesysteem voor een
gehele stal.
Op beperke schaal is het gebruIl< van blggennesten opnieuw ge’introduceerd op het proefbednjf te Rosmalen. In 1996 zal onderzoek uitgevoerd worden naar de mogelIjke energlebesparing en de bijbehorende technische resultaten. In samenwerlting met Inter Continental b.v.
en L. Verbalcel b.v. is een nieuw blggenonderltomen gebouwd, afgestemd op de bestaande
I<raamhoI&en met schuin o p g e s t e l d e Itraamboxen (zie foto). Vla NOVEM IS extra financlering verltregen voor dit onderzoelc In 1996
worden de eerste resultaten verwacht.
BIJ
goede resultaten k u n n e n OOIC biggennesten
worden gemaakt voor andere uitvoeringen van
het Itraamholc
In december 1995 IS samen met NOVEM een
studiemiddag georganiseerd met als thema
“l<ostenvoordeel door energiebesparing - nieuwe mogelijltheden voor de varl<enshouder”. De
belangstelling voor deze dag is groot geweest.
Door PV-medewerkers zijn een drietal bijdragen verzorgd.
Emissies
Uit oriënterend onderzoel< blijlct dat de ammonialtemlssie met zo’n 10% afneemt wanneer de
ventllatiehoeveelheidIn een vleesvarltensstal
met 30% wordt verlaagd. Deze verlaging wordt

Tabel

berell<t door met name pas bij hogere temperaturen te gaan ventileren De gemiddelde ventllatledebieten In d e z e o r i ë n t e r e n d e vergelijking
(februari-juni 1995) lagen per vleesvarken op
respectlevelijlc 47 en 33 m3 per uur. Ten aanzien van de technische groelresultaten en de
gezondheid van de dieren zijn geen verschillen
vastgesteld. Daarmee Iljld het mogelijl< om via
een bewust lager ventilatieniveau zowel energie
te kunnen besparen als de emissies te beperken.
Om dit te kunnen realiseren zal opnieuw aandacht nodig zijn voor de wijze waarop de lucht
in de stal Itomt. Omdat lage ventilatledebleten
gepaard zullen gaan met lagere luchtsnelheden
kan de lucht directer naar de dieren toe worden geleid. Luchtaanvoer vla kanalen onder de
voergang blijld uit ervaringen goede perspectieven te bieden.
Tijdens warme perioden heeft koeling van de
ventIlatielucht het voordeel om een lager ventllatledeblet te kunnen handhaven zonder dat
hol<bevulllng optreedt. Koeling met grondwater
lijkt betrouwbaar en betaalbaar; mede omdat
deze unit ‘s-winters gebruik kan worden om de
binnenltomende lucht voor te verwarmen.
Er komen eenvoudigere meetmethoden om de
emissies van ammoniak vast te stellen op de
marl& In 1995 heeft een vergelijking plaatsgevonden tussen de erkende B&KI 302 meettechnlelc en een goedl<opere meetunlt van Drager,
die direct gekoppeld kan worden aan het ventllatiesysteem. Uit de vergelijlcing zijn geen grote
verschillen geconstateerd. De betekenis van
relatief goedkope meetapparatuur voor de Individuele bedrijven verdient op korte termijn aandacht.

I : Energieverbruik bij ACNV en mechanische ventilatie per afdeling met 108 vleesvarkensplaatsen (0 I .03.1994 - 28.02.1995)
ACNV

Mechanische ventilatie

Ruimtevetwarming
Vloerverwarming
Electra

(I<Wh)
(l<Wh)
(I<Wh)

1.904
861
42

8.98 I
1.653
4.198

Totaal verbruik

(kWh)

2.807

14.832
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Diergezondheid
De kwalkeit van de stallucht bepaalt in belangnjIte mate de prestaties en de gezondheid van de
dieren. Tot nu toe zijn gegevens over groei, voederconversie en gezondheid meestal beschouwd
als een resultaat van onder andere een bepaalde
ventllatietechniel<. In 1995 zijn grote vorderingen
gemaakt met het detailleren en bouwen van een
ventllatlesysteem waarmee een verbetering van
de gezondheid beoogd wordt. De bedoeling van
de APF (arr pathogen free)- stal is, dat de blnnenkomende lucht zo sterk wordt gefilterd dat praktisch al het stof met aanklevende pathogenen
(bacteriën en virussen) verwijderd wordt. Ook
wordt de lucht zodanlg geconditioneerd (ltoeIIng/vetwarmIng) dat de ventilatiehoeveelheden
beperkt blrjven. Op deze manier wordt getracht
om de gezondheidsstatus van de varkens te ver-

beteren en daardoor de aanwezige groelcapaclteit In de Nederlandse varkens OOIC werl<elljl< te
benutten. Voorjaar 1996 worden de eerste dieren opgelegd in de APF-stal te Sterksel.
Overige projecten
Inlaatsystemen bij mechanisch geventileerde
afdelingen
I<oellng met grondwater
Temperatuurbehoefte van lacterende zeugen
in relatie tot voeropname, productie en energieverbruk
ACNV-regeling op basis van CO2 (AEM)
Gebruikswaarde-onderzoelc
Luchtafvoersystemen bij mechanisch geventlleerde varkensafdelingen
Meten van luchtkwalIteIt en emissies
EnergieverbruIk In kraamstallen

Nieuw biggenonderkomen dat mogelijk energie bespaart.
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2.2 Verlaging van de ammoniak- en geuremissie uit varkensstallen en verbetering van
de mestafzet
De trend die bij het onderzoek naar ammoniakemissie was ingezet in 1994 (zoeken
naar combinaties van goedkopere technieken) is in 1995 met kracht doorgevoerd en
heeft duidelijk resultaten opgeleverd. Er zijn in 1995 en begin 1996 drie Groen Labelcertificaten uitgereikt aan eenvoudige en betaalbare technieken, die ontwikkeld zijn
door het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Voor mestbehandeling op bedrijfsniveau zijn er nog steeds geen goedkope technieken beschikbaar. Het jaar 1995 was
het laatste onderzoeksjaar voor dit programma.
Onderzoeksvelden
De opzet van dit onderzoeltsprogramma was
voor varkenshoudenjbedrijven oplossingen aan
te dragen om het te transporteren mestvolume
te beperken, de ammonlakultstoot uit stallen en
mestopslagen te verminderen en de mlneralenInput (met name stikstof) vla het voer te verlagen Getracht IS de oplossingen in bednjfsverband te Integreren.

Beperking van het mestvolume
In het verleden is met succes het waterverbruik
bij vleesvarl<ens teruggebracht door beperkng
van schoonmaak en morswater en door de
water-voerverhoudlng beter af te stemmen op
de behoefte. Bij multifasenvoedering IS d e
wateropname OOI< lager en daardoor de mestproductie minder. Bij borgen is gemeten dat
een daling van de eiwitopname van 10% een
daling van de wateropname met 0,4 liter per
dag veroorzaald (een daling van 9,5%). In 1995
zijn ook resultaten beschilcbaar gekomen van
het onderzoek bij drachtige zeugen.

Waterverbruik drachtige zeugen
Zeugen In groepshuisvestlng kregen onbeperld
water verstrekt via een waterregistratiestation.
Deze zeugen werden gevolgd in de kraamstal. Ze
namen gemiddeld 8,04 liter per dier per dag op.
De 25 procent met de laagste wateropname
nam gemiddeld 5, I liter water per dag op, de 25
procent met de grootste wateropname I I ,35
liter en de middengroep 7,37 liter. De zeugen
met de laagste wateropname hadden geen slechtere reproductleresultaten dan de andere twee
groepen zeugen. OOI< was de stofksseling van
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deze dieren niet verstoord. Het blijkt dat jonge
zeugen minder water dnnken dan oudere zeugen, maar de wateropname per kg metabolisch
gewicht IS gelijk. Een stijgende ruimtetemperatuur
en een vorderend drachtlgheidsstadlum verhogen alleen de wateropname van de zeugen die
weinig drinlten. Een toenemende groepsgrootte
verlaagt de wateropname van zeugen die veel
dnnken. Momenteel krijgen drie groepen dragende zeugen in voerllgboxen een verschillende
water-voewerhoudlng (2,0, 2,8 en 3,6 : 1). Vastgelegd wordt wat de Invloed daarvan is op de
voeropname, het mestvolume, de conditie en de
reproductleresultaten van de zeugen.

Behandeling dunne mestfracties
Er is onderzoek verricht naar zuivering van dunne
mestfracties via keramische membranen, De zeugenmest werd eerst gescheiden door een trilzeef.
Vervolgens werd de dunne fractie door het keramisch filtratleproces geconcentreerd tot maximaal 14% droge stof. Het effluent bevatte dan
I ,2% droge stof. Dit is een effectieve afscheiding.
De kosten van het proces zijn echter hoger dan
de besparing op de mestafzetl<osten. Voor een
bedrijf van 350 zeugen zijn de Itosten circa
f I8,30 per m3 ingaande gezeefde mest.
Ook is onderzoek verricht naar elel&odialyse
van verschillende mestfracties. Bezonken zeugenmest en beluchte spoelvloeistof lieten zich goed
behandelen. Het effluent bereike echter niet de
kwalltelt die nodig was voor lozing op de riolering. De kosten waren circa f 2 I ,- per m3 mest.

Ammoniakemissie
D e onderzoekslnspannlng van 1995 wordt duldelIjl< gemaakt in tabel 2. Daarin staan de resul-
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muurtje verdeeld in één mestkanaal en één
waterl<anaal. In het voorste deel (circa I ,60 m)
blijft ongeveer 5 cm reinigingswater staan en in
het achterste deel (60 à 70 cm breed onder de
zeug en 30 à 70 cm breed In de rest van het
kanaal) valt de meeste mest. Het achterste
kanaaltje wordt regelmatig geleegd met een rloleringssysteem. Hiermee wordt het mestoppervlak per kraamhok verkleind en zodoende de
NH3-emissie verlaagd.
Bron: DLV
Gescheiden water- en mestkanaal.
taten van metingen aan diverse systemen weergegeven. OOI< de kosten van de systemen zijn
genoemd. Al deze systemen zijn ontwikkeld bij
h e t Praktijltonderzoek Varkenshoudenj i n
samenwerl<ing met het bedrijfsleven. We zouden kunnen spreI<en van de tweede generatie
Groen Label-systemen met beperkte kosten.
Lacterende zeugen
Het systeem met een gescheiden water- en
mestltanaal In kraamafdelingen heeft eind 1995
een Groen Label ontvangen. Bij een kraamhok
met volledig roostewloer IS de put vla een

Gespeende biggen
Bij gespeende biggen is een hok ontworpen,
waarvan de ammoniakemissie onder de Groen
Label-normering k o m t . V a n a f d e voergang
gezien is er een smal mestlcanaal met een grestrog erin (het relnigingswater blijft staan), vervolgens een bolle vloer en dan een breed mestkanaal met metalen roosters en een mestspleet.
Door deze lange smalle hoI<l<en wordt het
mestgedrag van de biggen gestuurd, waardoor
het emitterend mestoppewlal< In de put en op
de vloer (rooster en dichte vloer) kan worden
verltlelnd.
Vleesvarkens
Voor vleesvarkens is een drietal systemen

Tabel 2: Ammoniakemissie (kg NHJdierpl./jaar) en de kosten van de Groen Label-toekenningen
in 1995
vleesvarl<ens
Traditioneel
Groen Label-norm
smal mestlcanaal
water- en mestlcanaal

3,0/2,5

“)

dragende
zeugen
4,2

I,5

2,5

lacterende
zeugen
83
4,O

gespeende
biggen
016
0,3

2,4
d)

114
mestl<oelen
I ,8-2, I c)
geoptimaliseerd hok
geoptimaliseerd hok
gedeeltelijlc rooster + bolle vloer
hellende plaat

4,O
d)

d)
0,26 b)
0,34 c)

5,0 c)

jaarlcosten
In gld per
I<g NH,
reductie
8
6
16
9
I
-2
I I

a) bij r e s p ectlevelljk volledig en gedeeltelIj< roostewloetb) heeft begin 1996 Groen Label-predllcaat ontvangen
c) niet Groen label-waardlg, Ikan wel opgenomen worden In de Ultvoenngsregellng van de InterImwet Ammonlalc en Veehouderij
4 nog In onderzoek
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onderzocht, waarbij de mest wordt aangezuurd
om de ammon~al<em~ss~e te verminderen. BIJ het
eerste systeem wordt de mest door macroorganismen aangezuurd. Hiervoor IS het noodzakIjl< om de mest éénmaal per week uit de
mestput af te voeren naar een centrale mengput. Hierin wordt de mest goed gemengd en er
wordt voeding voor de micro-organismen toegevoegd. Vervolgens wordt de mest Inclusief
voeding teruggezet. De ammonial<emlssie van
dit systeem is lager dan de Groen Label-drempelwaarde. Het is echter te duur vanwege de
hoge kosten voor de voeding van de microorganismen. Het tweede systeem is vergelIjkbaar met het eerste, echter In plaats van voeding voor micro-organismen wordt de mest
direct aangezuurd door toediening van een
mengsel van organische zuren. Verwacht wordt
da-t d1-t systeem OOI< een lagere emissie heeft
dan de norm voor Groen Label-erkenning. Bij
het derde systeem krijgen de vleesvarkens een
aangepast proefvoer, waaraan zuren zijn toegevoegd. Hierdoor produceren de varltens direct
faeces en urine met een lagere zuurgraad. Het
onderzoel< ten aanzien van het derde systeem is
eind 1995 gestart, waardoor momenteel nog
geen resultaten beschikbaar zijn.

actie tussen voeding en huisvesting op de emissie te bestuderen. De vleesvarl<ens w e r d e n
gevoerd met brij In een trog (vaste water/voerverhouding). De resultaten staan in tabel 3
samengevat.
De invloed van huisvesting op de ammonial<emissie IS groter dan de Invloed van voeding. Bij
de traditionele huisvesting is de verminderde Nuitscheiding niet goed tot uitdrukking gekomen
in de emissie, vanwege storende effecten van
mesttemperatuur en hol<bevuiling. Bij de optimale huisvesting is er een duidelijke relatie tussen de reducties In de N-uItscheIdIng in de
urine en In de ammoniakemissle. Er zijn t w e e
mestronden beschikbaar, die voldoen aan de
voorwaarden uit het Groen Label-meetprotocol. Dit wordt dan ook de eerste Groen Labelaanvraag voor een hulsvestingssysteemIn combinatie met een voedermethode. De praktijk zit
op dergelijlce systemen te wachten. Dit systeem
wordt momenteel OOI< onderzocht bij voedering met een brijbal<.

Overige projecten
- Afdeltlaag van olie op de mest
- Begeleiding SPOM-projecten

Mineralen in voer
In een onderzoek zijn vier proefgroepen met
elkaar vergeleken om het effect van en de inter-

- Eurel<a mestspoelsysteem
- Invloed van productie en gedrag van guste en
drachtige zeugen op de ammonIakemissIe

Tabel 3: Ammoniakemissie en N-uitscheiding bij twee huisvestingsvormen (traditioneel en
optimaal) en twee vac rmethoden (twee- en multifasen)
traditionele huisvesting
tweefasen
multifasen
Ammonial<emlssle (I<g/dlerpl/jr)
reductie In NH3-emissie
reductie in NH3-emissie ten opzichte van
tweefasenvoedenng
reductie in N-uitscheiding in urine
ten opzichte van tweefasenvoedenng
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optimale huisvesting
tweefasen
multifasen

I ,90
33,8%

I ,58
44,9%

2387
--

2,77
3,5%

--

3,5%

I6,8%

--

1235%

I4,7%
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2.3 Bedrijfssystemen om het welzijn van varkens te verbeteren
Het onderzoek bij zeugen in dit programma ressorteert onder de Werkgroep
Groepshuisvesting Zeugen. Een belangrijk onderdeel is het vergelijkende onderzoek
van vier bedrijfssystemen voor guste en dragende zeugen. Naast dit vergelijkende
onderzoek wordt in dit onderzoeksprogramma gewerkt aan het verder optimaliseren van groepshuisvestingssystemen voor zeugen.
Doel

Groepshuisvesting

Doel van dit onderzoeltsprogramma IS:
- het vergelIjI<en en evalueren van verschillende
houderijsystemen;
- het verder ontwlI<l<elen van groepshulsvestlng
In de verschillende stadia (dracht, delcfase,
kraamfase);
- het nagaan van de mogell~l<heden voor het
verstreIken van ruwvoer aan zeugen.

Groepshulsvesting IS al jaren een speerpunt In
h e t Pral&jl<onderzoel<. H e t onderzoel< n a a r
groepshulsvesting in de kraamfase IS afgesloten.
O p basis van de resultaten IS b e s l o t e n h e t
onderzoek voorloplg te concentreren op de
del<- en drachtfase. In 1990 IS g e r a p p o r t e e r d
over een vergelIjl<ing van drie bednjfssystemen:
voerllgbox, aanblndbox e n groepshulsvestlng

Voerligboxen

Afsluitbare voerligboxen met binnenuitloop

Groepshuisvesting met voerstation

Biofix
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zeugen

ONDERZOEK

met voerstatlon. Op basis van de resultaten van
deze vergel~~l<~ng IS besloten een nieuwe vergeIl]Icing uit te voeren. Deze IS begin 1996 afgesloten.

kens In Raalte staat het zogenaamde CombIhol<
(SSF-systeem). Hier verblijven de varkens van
geboorte tot afleveren In één en hetzelfde hok.
Het combIhol< wordt vergeleken met de gangbare huisvestingstrajecten, waarbij de biggen na

Vergelijking vier bedrijfssystemen
D o o r h e t Pral~tl~I<onderzoel< Vakenshouderij
zijn vier systemen voor de vermeerdering met
ell<aar vergelelten. Ze verschillen van ellcaar gedurende de del<- en drachtfase. De systemen zijn:
Indlvlduele huisvesting In voerligboxen, afslurtbare
voerllgboxen met binnenuitloop, groepshulsvestrng met voerstation en B~ofix. In het onderzoel<
zijn de systemen op meerdere aspecten beoordeeld:
het welzIJn van zeugen IS In de dne groepshulsvestlngssystemen
onderling beoordeeld,
maar ook ten opzichte van het welzijn In Indlvlduele hulsvestlng. Hiervoor IS e e n evaluatleprotocol ontwiltlteld.

spenen en na 10 wel<en worden verplaatst.

de levensproductle van zeugen is geëvalueerd
in alle systemen. Daarbij hoorde OOI< het analyseren van de redenen van vervanging van
zeugen.
o n d e r z o c h t IS welk percentage dieren met
e e n a a n d o e n i n g niet opgemerld wordt bij
e e n pral&jI<controle. Oolc IS d e m a t e waarin
aandoeningen in de vier systemen voorkomen
bepaald. Daarbij gaat het onder andere om
kreupelheid, wonden en witvullen.
de verstrekte voer- en waterhoeveelheid aan
de zeugen, het gewicht en de spel<dlIcte van
de zeugen en het conditieverloop zijn per systeem geëvalueerd.

Aspectenonderzoek
In Raalte wordt de ligruimtevoorkeur bij zeugen
bepaald In een bednjfssysteem met zelfsluitende
voerllgboxen. De Invloed van voersoort en wIJze op het gedrag van zeugen wordt daar
eveneens onderzocht. In Stekel wordt een
onderzoel< uitgevoerd naar de optimale voerfrequentle (een-, twee- of driemaal daags) In het
Blofix-systeem. In Rosmalen worden de wateropname en het mest- en liggedrag In de vier
bednjfssystemen onderzocht.
Overige

projecten

- All in - all out guste en dragende zeugen
- Oplegstrategie voor vleesvarkens
- WorpsynchronIsatIe

d e vier s y s t e m e n zijn ook vergelelcen m e t
betrekking tot de arbeidsbehoefie en de
arbeidsomstandigheden. Dit gebeurde op
basis van een werkmethode, die voor ellc systeem anders kan zijn. De volgende vier aspecten zijn onderscheiden: arbeidstilden, arbeldsomstandigheden, overzicht en controleerbaarheid.
in het bedrijfseconomisch onderzoek van dit
project zijn de investenngs- en arbeidslcosten
van de vier systemen bepaald.
Naast het groepshulsvestingsonderzoek bij zeug e n vindt er OOI< onderzoel< plaats naar het
optimale huisvestingstraject voor groeiende var-
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Bron: Misset/BoerderiJ
Onderzoek naar ligruimtevoorkeur bij zeugen.

2.4 Beslissingsondersteunende systemen voor de varkenshouderij
Het programma “Beslissingsondersteunende systemen voor de varkenshouderij”
heeft verschillende aandachtsvelden:
Het ontwikkelen van computersystemen. Ontwikkeld worden systemen of modellen over: (1) bedrijfsomvang, bedrijfsstructuur en bedrijfsfinanciering, (2) milieuinvesteringen, (3) bedrijfsorganisatie, (4) voeding en (re)productie.
Het ontwikkelen van een merkentoets voor het vergelijken van fokkerijproducten.
Dit gebeurt via gegevens afkomstig uit management-informatiesystemen van varkensbedrijven.
Uniformering van definities van kengetallen en rekenregels in managementsystemen.
Scenariostudies over de toekomstige sectorstructuur.
De afgelopen jaren zijn meerdere modellen en
expertsystemen ontwlI<l<eId. De komende jaren
zullen deze modellen worden overgedragen aan
het bedqfsleven. Het onderzoekaccent Ikomt
dan meer te liggen op het ontw&elen van protocollen voor het testen van modellen in de
pral<tlJl<. Modellenonderzoelc wordt veelal In
samenwerking met andere onderzoeltslnstelllngen uitgevoerd, met daarnaast betrolkenheld
van potentiële gebruilcers (voorlichters, systeemaanbleders). Doelgroepen zijn de varkensbedrij-

v e n , voet-llchtlngsdiensten, onderwils, bednjfsleven en beleldslnstantles.
In samenweklng met sofiwarebednjvenIS e e n
haalbaarheidsstudle naar de toepasslngsmogelijl<heden van het gebruik van handterinalsóp
pral&jkbednjvenuigevoerd. Dit wordt vervolgd
met verdere ontwll&lngen, zoals het gebruik
van handterminals voor gezondheldsreglstratle.
Verschillende modellen zijn beschikbaar gekomen voor gebruk in onderzoek, onderwijs en

voorlichting. Het Technisch Model Voeding
vleesvarltens (TMV) wordt verder praI<ti~l<l<laar
gemaakt door de STOAS.
De realisatie van automatische gegevensultwlsseling tussen proces- en managementcomputers
op pral~tl~kbednyen v e r l o o p t l a n g z a a m . D e
benodigde investeringen voor een betere
Infrastructuur van de gegevensuitwisseling word e n d o o r h e t softwarebednjfsleven a l s e e n
groot bezwaar gezien. Een probleem IS d a t
degenen die In dit verband de kosten mal<en,
niet d e z e l f d e zijn als degenen die d e b a t e n
ervan ondewlnden.
Het onderzoel< naar de elektt-onlsche merkentoets in de zeugenhouderij IS afgesloten. In het
voorjaar van 1994 IS een oproep tot deelname
in de pers verschenen. In mei 1994 hadden
ruim 600 deelnemers zich aangemeld. De gegevens over management en huisvesting van de
deelnemende bedrijven zijn verwerkt. OOI< IS
software ontwiltkeld om enquêtegegevens op
basis van het EDI-pnnclpe uit te wisselen met
de bedrijfsresultaten van de verschillende Ikrulsrngen op zeugenbednjven. De bednjfsresultaten
van ruim 600 bedrijven zijn in de vorm van een
back-up op diskettes ontvangen. In oktober
1995 heeft de stuurgroep geconcludeerd dat
het mogeliJl< IS een merkentoets In de zeugenhouderij uit te voeren. De stuurgroep heeft het
projectteam opdracht gegeven In oktober 1996
te rapporteren of een merlcentoets In de vlees-

vat-ltenshouderlj ook mogelillc IS.
In 1995 IS d o o r h e t Pral<tijltonderzoek Varltenshouderij meegewerl<t aan een tweetal scenarIostudIes. Samen met LEI-DL0 en andere
Proefstations IS een onderzoek uitgevoerd naar
de sociaal-economrsche gevolgen van verschlllende rel<envananten met betrelking tot P-en
N-verllesnormen. Zo bli@ uit d e r e s u l t a t e n
weergegeven In tabel 4, dat de N-normering en
het al of niet verplicht zijn van een mineralenboekhouding van grote invloed is op de acceptatie van dIerlIjke mest op a&erbouwbednjven.
Bij de variant met de scherpste verliesnormen
én een verplichte mlneralenboel<houdlng voor
altkerbouwbednyen IS d e m a x i m a l e fosfaatplaatslngsruimte vanuit de fosfaatverllesnorm
gelr$ aan 65 Ikg per hectare, terwijl alkerbouwbedrijven slechts 14 kg fosfaat uit dierlijlte mest
per hectare zullen accepteren om te kunnen
voldoen aan de N-verlIesnorm. De bedrijven
zullen dan meer kunstmest gaan gebruilcen.
Ook IS samen met het CLM het rapport “Dubbelslag In de varkenshoudenj” gepubliceerd.
Hierin zijn verschlllende opties v o o r sectorontwikeling met milieuwinst op een rij gezet.
Overige

projecten

- UnIformerIng rekenregels voor de Nederlandse varl<enshouderij

Tabel 4: Aanvoer van dierlijke mest bij verschillende verliesnormen
Verliesnorm stiltstof/fosfaat op bouwland (I<g/ha)
Plaatslngsruimte fosfaat (I<g/ha)
Aanvoer fosfaat uit dierlijl<e mest (I<g/ha)
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I75/40

125130

75120

25110

99
88

89
70

78
43

65
14
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2.5 Verbetering arbeidsomstandigheden op varkensbedrijven
Het onderzoek ter verbetering van arbeidsomstandigheden op het varkensbedrijf
richt zich met name op het verslagen van de stof- en geluidsbelasting van varkenshouders en op de reinigbaarheid van stallen.
Varl<enshouders brengen door specialisatie en
een toename van de bednlfsomvang meer uren
per dag door In de stallen dan vroeger. Dit kan
tot ongunstiger arbeidsomstandlgheden leiden.
Stofbelasting
Bij varkenshouders komen In vergelljkng tot andere beroepscategorieën veel gezondheidsl<lachten
aan de luchtwegen voor. Er Is een verband tussen
het werl<en In de stallen en de uitvoering van de
stallen enerzijds en het aantal lclachten andetxlds.
Het onderzoek streeft naar betaalbare oplossengen waarmee de stofconcentratie In varl<ensstallen Ikan worden teruggedrongen tot 3 mg/m3.
Deze (Deense) norm van 3 mg/m3 heeft betrel<kng op de 8-uurs gemiddelde stofconcentratie.
Gedurende korte perioden mag de concentratie
niet hoger zijn dan 6 mgim’. Concentraties stof in
stallucht kunnen worden teruggedrongen door( I )
te voorkomen dat stof In de lucht komt (afsluiten
voerbakken), (2) de luchtinlaat te sturen zodat
varl<enshouders In de meest schone lucht binnen
de afdeling werken (luchtrnlaatsysteem), (3) stof
uit de lucht te verwijderen (luchtfiltratle, verneveling, ionisatie), en (4) gesedlmenteerd stof te verwijderen (stofzuigen of schoonspoelen). De
Invloed van deze behandelingen op de stofconcentratie Is uiteenlopend. Interne luchtfiltratie is
effectief (ongeveer 50% reductie) maar OOIC erg
duur (in blggenopfol<afdelingen f 2,I7 tot f 4,84
per opgelegde big). Andere behandelingen zijn
veel goedl<oper (zo kost het aangepaste luchtlnlaatsysteem f 0,25 per big) maar realiseren een
knere stofreductie.
In het buitenland zijn gunstige ervanngen opgedaan met het automatisch vernevelen van een
emulsie van plantaardige olie In water. In een
Deens onderzoel< met het vernevelen van olie
nam de stofconcentratle af met 90%. De hoeveelheid totaal stof nam af met respectievelljlc 75
80%. Een nadeel van het systeem van olie vernevelen is de hoge prijs. Bij afschnjving In tien jaar
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bedragen de Jaarl+e kosten f 2,20 per opgelegde big. Van dit bedrag is een aanzienliJl< deel nodig
voor de aanleg van een hogedrukinstallatie met
vaste leidingen. Omdat de installatie tevens kan
worden gebr& als Inweek- en reinlglngslnstallatie
hoeven echter niet alle Ikosten aan het reduceren
van de stofconcentratle te worden toegerekend.
Geluidsbelasting
Doel van het gelu~dsonderzoek IS het Inventanseren van geluidsbronnen op varkensbedqven met
de daalbi, behorende geluidsniveaus. Mede op
basis van de blootstellingsduurvan de vakenshouder kan dan de geluidsbelasting worden bepaald.
Tevens wordt onderzocht hoe de geluidsbelasting
van de varkenshouder door verandenngIn werk
methode en gebr& van hulpmiddelen verlaagd
Ikan worden.
Voor verschillende bewerkngen en werkmethoden, waarvan de tijdsduur beleend Is uit arbeidstljdenregirtra-tles, worden de geluidsniveaus waaraan
de varkenshouder wordt blootgesteld, bepaald.
OOI< bedrijfsspeclfiel<e factoren kunnen zo zichtbaar worden gemaal&
Het onderzoel< bestaat uit twee fasen, die geleldelljl< in ell<aar overgaan. De resultaten uit fase I
moeten uitwijzen bij well<e werkzaamheden de
hoogste geluidsniveaus voorkomen. De metingen
(fase 1) zullen worden uitgevoerd op de onderzoelGlocatles in Raalte, Rosmalen en Sterksel en op
praktljkbedrijven. OOI< enl<ele managementsaspecten zullen hietkl, aan de orde komen (bijvoorbeeld
leeftijd bij castreren). In fase 2 wordt aandacht
besteed aan die werkzaamheden die een hoge
geluldsbelastlng (comblnatle van geluidsniveau en
blootstelllngsduur) hebben en door well<e werkmethoden deze belasting verlaagd kan worden.
Overige projecten
- Reinigen en ontsmetten
- Lage rug- en neklachten
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2.6 Verbetering van de reproductie
Uit eerder onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat met name de eersteworpszeug, en in mindere mate de tweedeworpszeug, gedurende de lactatieperiode
extra aandacht nodig heeft. De voeropname moet hoog zijn en het aantal biggen dat
gezoogd wordt kan beter wat beperkt blijven. In de toekomst zal er extra aandacht
voor gebeurtenissen tijdens de zoogperiode moeten komen, omdat tijdens de zoogperiode al voor een groot deel bepaald wordt hoe het interval er na spenen zal uitzien.
Behalve het conditieverloop tijdens de gehele lactatieperiode lijkt het erop dat met
name de start van de zeug na werpen van belang is en dat extra stress in deze periode voorkomen moet worden.
Doel
Het doel van het reproductleonderzoel<IS t e
komen tot een verbetering van de productie
door toename van toomgrootte, afname van
het aantal verliesdagen, een verlaagde vewanging en een verminderd gebruk van bronstbevorderende hormoonpreparaten.

Gedeeltelijk spenen
In 1995 IS In Sterksel onderzoelc naar het effect
van gedeeltelIjk spenen uitgevoerd. In deze
proef is In de proefgroep een deel van de biggen eerder gespeend, zodat de toomgrootte
gedurende de laatste weel< van de zoogpenode
maar 6 biggen bedroeg. De controlegroep was
gedurende de laatste weel< van de zoogpenode
gemiddeld IO,4 biggen groot.
Van de proefgroep zijn twee, en van de controlegroep vier zeugen niet heng geworden, Er IS
een verschil in Interval spenen - bronst tussen
proef- en controlegroep geconstateerd (voor
eersteworpszeugen p<O, 10 en voor tweedeworpszeugen p<O,O 1). Dit verschil werd veroorzaal doordat er in de proefgroep vergeleken met de controlegroep meer zeugen al op
dag 4 de sta-reflex vertoonden en minder op
dag 6.
De gewlchtsafname tussen werpen en spenen
was voor de partieel gespeende zeugen minder
dan voor de controlegroep. De partieel
gespeende zeugen vertoonden OOI< een geringere toename In toomgewlcht (= t o t a l e
gewichtstoename van de biggen In de zoogpenode) doordat er minder biggen bij lagen, het-
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geen als maat voor zoogintensiteit genomen Ikan
worden. De voeropname was voor de beide
proefgroepen even hoog.
Het was de vraag of de verschulvlng In het
moment van berig geworden OOI< leidde tot
een verbeterde productie, zoals op grond van
eerder onderzoelc verwacht mocht worden.
Het par-tuspercentage van eerste Inseminatie
verschilde niet tussen proef- en controlegroep
(96 en 99% voor eersteworpszeugen en 100 en
97% voor tweedeworpszeugen). De worpgrootte van de volgende worp verschilde ook
niet. Hoewel er dus een effect IS geconstateerd
van de proefbehandeling op de lengte van het
interval spenen - bronst, heeft dit niet geresulteerd In een verbetering van de productie. Een
uitgebreidere analyse wordt nog uitgevoerd om
na te gaan of de effecten van zooglntensltelt en
energiebalans (gewlchtsverloop/condItle) van de
zeug afzonderlijlc te schatten zijn.

Vlekziekte-enting
Uit verzamelde gegevens leel< er een effect te
zijn van het tijdstip van enten tegen vlel<zlel<te
(in de zoogpenode) op Ihet Interval spenen bronst (ISB). Aan de hand van data is nagegaan
of dit effect aantoonbaar is (de eersteworpszeugen krijgen tegelijl< met de vlel<zlel&e-entlngOOIC
een enting tegen parvo).
De huidige strategie op het proefbedrijf in
Rosmalen IS enten in de eerste 14 dagen van de
zoogperiode. Analyse van de beschlI<bare data
over het laatste half jaar liet een effect van entmoment (0-4 dagen, 5-9 dagen en 210 dagen)
en worpnummer (1, 2 en 2 3) op het ISB zien.
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Een enting tijdens de eerste dagen na werpen
had een langer ISB tot gevolg dan een later in
de zoogpenode uitgevoerde enting.
Deze beperkte observatlonelestudie geeft een
sterl<e aanwllzlng dat een entlng gedurende de
eerste dagen van de lactatlepenode een negatief effect kan hebben op het Interval spenen bronst. Wel moet dit met de nodige voorzichtigheid worden gezegd, omdat op het proefbedrijf van partuslnductie gebr& gemaald wordt
en de entingen altijd op dinsdagen worden uitgevoerd.
Omdat Luteinlserend Hormoon (LH)-pulsen zowel het niveau als de frequentie ervan - van
belang zijn voor het weer heng worden na spe-

nen IS het belangn$ teveel of aanhoudende
“stress” te voorltomen. Het IS beleend dat langdurige of ernstige stress de LH-pulsgenerator
zelfs volledig strl kan leggen.
De extra stress van een vaccinatie zou na de
stress van het werpen en zogen oorzaak van
het verlengde ISB Ikunnen zijn.
Overige

projecten

- Het verband tussen inseminatiemoment en
ovulatiemoment van zeugen
- Het overslaan van de eerste cyclus na spenen
- Rotatleltruislng In de Nederlandse zeugenhouderij

Bron: Misset/Boerdenl
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2.7 Kwaliteitsverbetering in de productieketen varkenshouderij op basis van informatieuitwisseling.
Kwaliteit van varkensvlees als produkt betreft aan het vlees meetbare parameters,
maar ook in steeds grotere mate informatie die met het produkt meegeleverd kan
worden. Dit kan informatie zijn over de houderij- of huisvestingsvorm tijdens de
groeifase enlof daarvóór, maar ook informatie over de gezondheidstoestand en het
diergeneesmiddelengebruik tijdens de groeifase. Behalve informatie voor de eindafnemer kan er sprake zijn van informatie-uitwisseling tussen de diverse schakels van
de productieketen, op basis waarvan het totale productieproces geoptimaliseerd kan
worden.
Boel
- het bepalen van de mogelijl<heden van Informatie-uitwisseling tussen en binnen de vet-schillende fasen van de varkensvleesproductle,
enerzijds voor de procesbestunng en anderzijds voor de (controleerbare) kwaliteltsborging.
- het onderzoel<en naar en van mogeli$e alternatieve productiewilzen,die aansluiten bij de
wensen van althans een deel van de consumenten (scharrelvarkenshouderij, biologische /
ecologische varltenshoudenj en afleveren op
hoog eindgewicht voor de productie van speciallteitsvleeswaren).
I KB-big; informatie-uitwisseling
vermeerderaar en mester

tussen

Binnen dit project, dat In 1996 zal worden afgerond en waaraan een veertIgtal varltensbednjven meedoen,
vindt InformatIe-uItwIsselIng
plaats. De vermeerderaars geven naast dlergegevens voornamelijk informatie over de voeding en de gezondheldsstatus (afleverformuller).
De vleesvakenshouder geeft zijn ervaringen,
voornamelillc voedlngs- e n gezondheldsaspecten, over de eerste weI<en na opleg weer
(oplegformuller). De biggen w o r d e n p e r vet-meerderaar gescheiden opgelegd zodat een
terugltoppellng en evaluatie van de gezondheldsstatus en de slachtresultaten per vleesvarltensbedrijf, per vermeerderaar en per oplegdaturn plaats kan vinden.
In een tussentijdse evaluatie gaven de deelnemende bedrijven een oordeel over de waarde
van de ontvangen Informatie. Opvallend Is dat
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een duidelijl<e meerderheid van de vermeerderaars met name de beoordeling van de biggen
d o o r d e vleesvarkenshouder e n e v e n t u e e l
optredende gezondheldsstoornlssen o p het
vleesvarkensbednjf belangrijke tot zeer belangrijke informatie vinden. De vleesvarl<enshouders
waarderen de informatie over de gezondheidsstatus van een aangevoerde groep biggen als
belangrijlc tot zeer belangri& Op een tweede
plaats volgt de leeftijd-gewlchtsverhoudlng. Bij
zowel de vermeerderaars als de vleesvarkenshouders wordt Informatie over voeding en hulsvesting, hoewel Iets minder, ook belangrijk
geacht. Zowel de vleesvarltenshouders als de
vermeerderaars ontvangen per kwartaal een
slachtresultatenoverxhtdat door het PraktiJl<onderzoek wordt gegenereerd. Het op herkomstniveau terugl<oppelen van de slachtgegevens vinden beide schakels belangrijlc Via het
slachtresultatenoverzlcht ontvangen de varl<enshouders aanvullende Informatie over de gemlddelde resultaten van de slachterij en er wordt
een score gegeven voor de mate waarin
gezondheidsstoornlssen aan de slachtlijn optreden. Van de deelnemende bedrijven worden
tevens de gezondheidsadmlnlstraties verzameld
en verwerlct tot overzichten.
Elektronische transponders als middel
voor dierherkenning en andere toepassingen.
Het blijkt mogell$ met behulp van een voorhandweger het gewicht van In groepen gehoud e n vleesvakens gedurende het groeItraJect
a u t o m a t i s c h Indlvldueel vast te leggen door
gebruil< te mal<en van (ge’l’njecteerde) transpon-
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ders. In 1995 zijn OOI< etvanngen opgedaan met
een handheld computer, uitgerust met de Basis
Registratie Gezondheid en vooi-zlen van een uitleesantenne ten aanzien van de registratie van
aandoeningen en behandelingen.
Signalering van afwijkend eet- of drinkgedrag
Uit r e s u l t a t e n v a n dit onderzoel< bIeel< d a t
dalingen In de voeropname goed met behulp
van eettijd kunnen worden opgespoord. Dalengen in de wateropname worden het beste
gesignaleerd met een combinatie van dalingen in
aantal drinI<beurten en dnnldtijd. Dalingen In de
voer- en/of wateropname kunnen worden veroorzaald door aandoeningen, maar OOI< door
storingen In het voer- en/of watersysteem. Het
bleek dat op basis van het eet- of dnrkgedrag
vleesvarkens met griep één à twee dagen eerder Itonden worden gesignaleerd dan met visuele controle. Oorbijten daarentegen kon niet of
pas later op basis van het eet- of drinkgedrag
worden gesignaleerd. Aandoeningen die ge-
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paard gaan met een daling In voer- eniof wateropname kunnen eerder gesignaleerd worden
met een eet- en/of dnrkgedragattentlesysteem
dan met visuele controle.
Aandoeningenregistratie met een handheldcomputer
Voor het registreren van aandoeningen en
behandelingen bIeel< d e In h e t onderzoel<
gebrukte handheld computer goed te voldoen.
Echter als informatiebron ter vervanging van de
a f d e l i n g s l t a a t - t schiet de gebruilde handheld
computer teI<ort vanwege het onvoldoende
overzlchtelI~l<e (te kleine) scherm. Nieuwe ontwikelingen op het gebied van handheld c o m puters, zoals grote beeldschermen,
aanwijsmenu’s en handscht+therl<ennlng kunnen de
gebrull<svrlendelIjkheid van dit soort apparatuur
verbeteren. De ontwikeling van hulpmiddelen
voor de registratie en invoer van gegevens met
betrel&ng t o t d e diergezondheid z a l h e t
management gericht op verbetering van de
gezondheidsstatus ten goede komen. Daarnaast
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is er een toenemende behoefte aan Informatie,
o o k m e t betreklng tot de drergezondheid, In
de productleketen. Een voorbeeld hiervan IS d e
logboekfunctie in het kader van IKB. Ook In de
toekomst zal et- aandacht aan automatlserlng en
gegevensinvoer ten behoeve van het gezondheldsmanagement op varl<ensbedrllven gegeven
worden.
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Oplossingen v o o r k n e l p u n t e n i n d e
scharrelzeugenhouderij
Onderzoel< naar alternatieven voor het Masslelte
D e e n s e I<raamopfol<holc heeft tot een expenmenteel ItraamopfoI<hol< v o o r d e scharrelzeugenhoudenj geleld. Dit hol< IS met minder hel<werk uitgerust zodat de zeug eenvoudiger van
en naar het mestgedeelte kan. OoIc voor de biggen IS deze rustiger lay-out gunstiger. Het mestgedeelte van het hok IS voorzien van stalen dnekantroosters die een betere mestdoorlaat hebben en waarop de zeugen niet gaan liggen. Het
hol< blijft schoner, de zeug blijft schoner en de
biggen kunnen de zeug beter bereilcen. D e
voorlopige resultaten, weergegeven in tabel 5,
wijzen op een lagere uitval van biggen en een
betere biggengroei. De verbeterde hygiëne IS
ook gunstig voor het stalklimaat en zal de NH,emlssle verminderen.

-
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Nieuw kraamhok voor scharrelvarkens.
Overige projecten
- Invloed van genotype en houderijomstandlgheden op slacht- en vleesl<walltelt
- ProductIeresultaten en slacht- en vleesl<walitelt van vleesvarl<ens op hoog aflevergewicht
- Oplossen van knelpunten in de scharrelvarkenshouderij (vleesvarkenshoudenj)
- Lichtreflectiemetingen aan de slachtlijn
- De varl<enshouderij in Letland

Tabel 5: Resultaten tomen in Deense en experimentele I<raamopfol<hol&en (tussenstand)
Behandeling
aantal tomen
worpnummer zeug gemiddeld
levend geboren
gespeende biggen
uitval biggen in percentages
geboortegewicht (na overleggen) in grammen
speenleeftijd In dagen
speengewicht In I<llogrammen
groei per big/dag in grammen
voeropname I<g/big
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Deens I<OH

Experimenteel I<OH

46
4,05
IO,75
990
I4,7
I ,442
4213
I 0,25
208
0,79

22
2,8
I I,O

I

9,7
I2,6
.439
44,4
I l,7
229
I ,30
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2.8 Verbetering van de varkensgezondheid en vermindering diergeneesmiddelengebruik
Ontwikkelingen op het gebied van de varkensgezondheidszorg, zoals het programma
“Diergezondheid in Beweging”, hebben ook in 1995 vanuit het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij aandacht gekregen. Daarnaast is het onderzoek naar oedeemziekte en speendiarree voortgezet. Dierziekteregistratie heeft in 1995 vooral in andere
programma’s aandacht gehad.
Het doel van dit programma is te komen tot
een verbetering van de gezondheid van vakens
en afname van het medicljngebruk Deze verbetering van de gezondheid kan onder andere
berell<t worden door het genereren van Informatie en het ontwlltltelen van kengetallen op
grond waarvan managementbeslisslngen genomen kunnen worden. Het onderzoelcen van
mogelijke maatregelen op effectiviteit en haalbaarheid moet varl<enshouders helpen bij hun
beslissingen op bedrijfsniveau.

Diergezondheid in Beweging (Die)
Hoewel het plan Integrale Structuur voor Vrl1waring van dlerzlelden bij Varl<ens (ISV-varken)
als samenwerklngsproject van de verschillende
onderzoeksinstelllngen in 1995 nog niet gefinancierd werd, IS het gedachtengoed hierachter wel
ingeburgerd en zien veel partijen de waarde van
vn~wanngsprogramma’s in. In januari 1995 is door
de DiB- werkgroep streefbeelden, waarin ook
h e t Praldtljltonderzoel< Varl<enshouderij ( P V )
participeerde, het streefbeeld varl<ens opgeleverd. Ook hierin wordt aangegeven dat voor
een aantal dlerzielden de vnjwaringsstrategle de
aangewezen weg IS om de gezondheldsstatus te
verbeteren, tevwljl andere varkensziekten vla de
beheersstrategie aangepald dienen te worden.
In oktober 1995 heeft de wekgroep “Schurft”,
onder voorzltterschap van het PV, In opdracht
van DIB aangegeven hoe een vnJwaringsprogramma, Inclusief voorllchtlngspaket, voor
schurft tot stand kan komen. Of de stuurgroep
hier OOI< prioriteit aan WII geven was In 1995
nog nret bekend.
Ondertussen IS op het proefbedrijf te Rosmalen,
als voorbererdlng op een proef om het bedrijf
vrij te maken van schurft, gestopt met de preventieve schurftbehandelingen. Dit IS gedaan om
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aan te tonen dat het bedrijf besmet was met de
schurftmijt. Na ruim een half laar IS het echter
nog niet gelukt om via onderzoek van oorafltrabsels en schuunndices de schurftmijt aan te tonen.
Het lijkt erop dat het bedrijf reeds vrij was.
De door het PV in samenwerking met het Agro
Telematlca Centrum (ATC), de Faculteit Diergeneeslcunde (FD) en Novad Coöperatie Ideëel
(NCI) ontwikkelde “Basls Registratie Gezondheid” (BRG) kan in de toekomst een belangrijk
onderdeel gaan uItmal<en van de gezondheldsplanner die In het Ikader van DIB wordt ontwik
keld. O n d e r t u s s e n IS In 1995 In e e n p r o j e c t
door ATC, FD en NCI gewerld aan de implementatie van BRG in management-rnformatlesystemen. Dit project zal In 1996 doorlopen.

Speendiarree-onderzoek
In 1995 zijn diverse proeven uitgevoerd naar
het effect van voeding op het voorkomen van
speendiarree. Er IS en wordt onderzoel< gedaan
naar het effect van voersamenstelling, voerfrequentle en voersysteem. Wat betreft de voersamenstelling IS onder andere nagegaan wat het
effect is van bloedplasma en CCM In speenvoer
op de gezondheid van gespeende biggen.
In samenwerking met de Amencan Proteln Corporatlon en Orffa Nederland Feed B.V. IS nagegaan of de opname van 5% bloedplasma (AP920) In speenvoer het optreden van diarree bl)
gespeende biggen kan verminderen en de technische resultaten Ikan verbeteren. Dit IS onderzocht bij een duurder speenvoer met voornameIiJl< dlerlljlte eiwitbronnen en een goedl<oper
speenvoer met voornamelijk plantaardige eiwitbronnen. De volgende vier proefvoeders werden verstrek
I d u u r d e r s p e e n v o e r (voornamell$dIerlIjke
eiwitbronnen);
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2 vergeIijI<baar speenvoer als proefgroep 1,
maar een deel van de dlerlill<e eiwitbronnen is
vervangen door 5% bloedplasma;
3 goedltoper speenvoer (voornameli$ plantaardige eiwitbronnen);
4 vergeIIII<baar speenvoer als proefgroep 3,
maar een deel van de plantaardige elwitbronnen IS vervangen door 5% bloedplasma.
De proefvoeders werden onbeperkt verstreld
gedurende de eerste veertien dagen van de
opfokpenode. Daarna werden alle biggen overgeschalteld op dezelfde opfolkorrel.
Uit de resultaten van het onderzoel< bleek dat de
opfokresultaten en de gezondheid van de biggen
de eerste veertien dagen na spenen verbeterd
werden door het toevoegen van bloedplasma
aan het voer. De toevoeging van 5% bloedplasma aan het voer leidde, zowel bij het voer met
de dierlijke eiwitten als bij het voer met de plantaardige eiwitten, tot een duidelijke verbetering
van de groei, de EW-opname en de EW-conversic gedurende de eerste veertien dagen van de
opfokpenode. Daarnaast kwam diarree minder
en In minder ernstige mate voor en werden er
minder dieren behandeld vanwege maagdarmaandoeningen. Uit de resultaten van opleg tot 34
dagen na opleg bIeel< dat de dieren die de eerste
veertien dagen van de opfol<penode voer verstrekt kregen met 5% bloedplasma sneller
gegroeid waren dan de dieren die geen bloedplasma In het voer verstrek kregen.
Verder IS nagegaan of Corn Cob M IX (CCM) In
voer voor gespeende biggen een positieve
invloed heeft op de gezondheid en technische
resultaten van de biggen. De volgende drie
proefvoeders werden verstrekt:
I speenkorrel zonder CCM (controlegroep);
2 dezelfde speenkorrel als proefgroep 1, maar
10% van de speenkorrel werd vervangen
door 10% CCM op basis van EW. Dit betekende dat 100 gram speenkorrel werd vervangen door 150 gram CCM.
3 speenl<orrel waarin 15% CCM is verwerld.
De proefvoeders werden gedurende de eerste
18 dagen van de opfokperiode verstrel& Daarna werden alle biggen overgeschakeld op
dezelfde opfoI<l<orreI.
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Uit de resultaten van opleg tot 18 dagen na
opleg bleek dat de dieren uit de controlegroep
sneller groeiden en een gunstigere voederconversie hadden dan de dieren die CCM verstreld
kregen. In het traject van spenen tot einde
opfol<periode waren er echter geen verschillen
In groei, EW-opname en EW-conversie tussen
de dieren uit de drie proefgroepen. Het verstrelken van CCM leidde niet tot een betere
gezondheid van de dieren.
Het onderzoek naar speendiarree zal In 1996
voortgezet worden.
Overige projecten
- Zkteklemvnje aanvoer van stallucht
(APF-stal)
- Procedures voor het vrij mal<en van bedrijven
van besmettelijke varkenszIekten
- Zieldel<osten op varkensbedri]ven
- VergelIJken van biologische vliegenbestrIjding
in varkensstallen met chemische vllegenbestrijding
- Zoötechnlsch veterinair expertsysteem (Zovex)
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2.9 Het voeren van bijproducten en akkerbouwproducten
In 1995 is dit programma van start gegaan met vele proeven. Er zijn nog maar enkele eerste resultaten bekend. De belangstelling voor dit programma is groot bij varkenshouders, voorlichters, mengvoederbedrijven en beleidsmakers.
Algemeen

onderzoek

De afzet van bijproducten uit de levensmiddelenIndustrie naar de varkenshoudenj voorl<omt een
groot milieu-probleem. Varl<ens zijn ideale recyclers. In een studie wordt getracht de huidige en
toekomstige stroom van bijproducten In kaart
te brengen en aan te geven hoeveel mineralen
op deze wijze kunnen worden gerecycled, hoeveel energie daarmee wordt bespaard en well<e
kostpnjsbesparing mogelijk I S. Ook wordt gekeken naar de ontwil<l<ellngen op dit gebied In het
buitenland. In 1995 werd circa 2 miljoen ton bijproducten in de varl<enshouderij afgezet, met
daarin 7.800 ton stikstof, 2.700 ton fosfaat en
3.700 ton kali.
Voorbehandeling granen

wordt het effect van twee verschillende tatwerassen, waarvan één /ras met twee verschlllende
eiwitgehaltes, op de technische resultaten en
mestsamenstelllng onderzocht. De eerste van in
totaal twee ronden IS InmIddels afgesloten. De
resultaten laten zien dat het voeren van 50% los
bijgevoerde tarwe geen verslechtenng van de
technische resultaten hoeft te geven. Er IIJI~ OOIC
een effect van het tarweras en het elwrtgehalte
op de technische resultaten aanwezig te zijn.
Enzymen in graanrijke rantsoenen
B IJ de gespeende biggen op het Proefstation
voor de Varltenshouderrj in Rosmalen wordt
onderzocht of het toevoegen van enzymen aan
graanrijlte rantsoenen een verbetering van de
technische resultaten geeft. Het betreft enerzijds rantsoenen met een hoog aandeel gerst in

Het onderzoelc IS begonnen in de stal voor individueel gehuisveste vleesvarkens op het Varkensproefbedrijf In Raalte. Daar werd een rantsoen verstrek met 10% geplette tarwe, 10%
gemalen tarwe en 40% gemalen tarwe (alle los
b i j g e v o e r d ) . D e varl<ens met 10% g e p l e t t e
tarwe hadden de hoogste groei, de beste voederconversie en het hoogste vleespercentage.
Bij de groepen met gemalen tarwe bIeel< het
aantal
maagslijmvlies-aandoeningen
toe
te
nemen. Het voeren van geplette tarwe gaf geen
verhoging van het aantal maagaandoenlngen.
Inmiddels is een tweede project met het voorbehandelen van tarweI<orreIs gestart. Hierin
wordt de pletter met de structuurmolen vergelel<en. De structuurmolen geeft een eindproduct
dat qua deeltjesgrootte tussen de pletter en
hamermolen In ligt, maar als voordeel heeft dat
het zeer homogeen is. Dit zou positief kunnen
werl<en op de technische resultaten.
Tarwerassen en eiwitgehalte

B IJ d e I n d i v i d u e e l

g e h u i s v e s t e vleesvat-loens

Tarwe behandeld met structuurmolen (links)
en geplette tarwe (rechts).
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het mengvoer, en andet-ztjds rantsoenen met
een hoog aandeel tatwe los btjgevoet-d (25 en
50% tarwe).

Natte bijproducten - milieu
Op het Varltensproefbedrtjf tn Sterl<seI worden
aan vleesvarl<ens vta een brtjvoerinstallatte de
volgende btjproducten verstrelct: tarwezetmeel,
voerwet en aardappelmoes. Behalve de voedertechnische aspecten rtcht het onderzoek ztch op
de effecten van deze voeding op de technische
resultaten, het mestvolume, de mestsamenstelItng en de ammontak en geur-emissie. Een
soortgeliJl< onderzoek wordt begin 1996 opgestart btj de dragende en lacterende zeugen.

Voermethode

productenleveranctet- contractueel een ondet-zoel< laat uttvoeren BIJ dtt laatste type ondet-zoek blt$t de objecttvttett en publtcattepltcht
gewaarborgd.

Overige projecten (gepland tn 1996)
- Voeren van een dt-te-granenrantsoen aan
vleesvarl<ens
- Vet-streken van stapelbat-e (zoals CCM, btet-bostel, pet-spulp) en dt-oge (zoals koelqesmeel,
beschuitafval) btjproducten
- Invloed van de kwaltteit van bijproducten op
de technische resultaten

bijproducten

Natte btjproducten worden tn het onderzoel<
op twee verschillende manieren gevoerd: vta de
brtjvoerinstallatte (vleesvarltens, dragende en lacterende zeugen) en via drtnltntppels (vleesvarkens, gespeende biggen). De eerste resultaten
van enkele ortënterende ronden met het drtnkntppelsysteem bij vleesvarl<ens en gespeende
biggen laten een goede groet en voederconverste zten.
Daarnaast wordt de Varto Mix-feeder bij vleesvarkens onderzocht. Het rantsoen bevat echter
geen bijproducten.

Testen (nieuwe) bijproducten
H e t Pral~ijltonderzoek kan en zal niet alle
beschikbare btjproducten testen. Er zijn echter
ontwtlkelingen op de btlproductenmarkt dte het
testen van enkele btjproducten rechtvaardigen.
Dtt ztjn dan btjproduc-ten dte in grote hoeveelheden op de markt komen en kunnen leiden tot
een hoger aandeel bijproducten in het rantsoen
en/of een vervanging kunnen ztjn voor gangbare
btjproducten. Het is hierbij mogelijk dat een bij-
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De Vario Mix-feeder.
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2.10 Welzijn, gebruikswaarde zeugen en energieverbruik in een concurrende varkenshouderij
In de jaren negentig worden varkenshouders in toenemende mate geconfronteerd
met Europese regelgeving ten aanzien van dierlijk welzijn en nationale regelgeving
voor energieverbruik en milieu. Daarnaast is de druk vanuit de markt zo groot, dat
varkenshouders moeten blijven streven naar verhoging van de efficiëntie en verbetering van de productieresultaten. Perspectief voor bedrijfscontinuering en het behoud
van een positieve uitstraling van bedrijf en sector richting consument moeten met
elkaar in evenwicht zijn.
Het doel van dit onderzoel<sprogramma IS h e t

Dierlijk welzijn in economisch perspectiefvolle bedrijfsstemen
Vanuit belangenorganisaties voor consumenten
wordt aangedrongen op aanpassingen

in de

gen alleen haalbaar wanneer hier tegenover een
verhoging van de opbrengsten of een verlaging
van andere Ikostenposten staat. In het onderzoek zal worden nagegaan op wellte wijze wel-

zljnsvnendelijke hulsvestlngs- e n verzorglngsmaatregelen ingepast kunnen worden In economisch perspectiefvolle bednjfssystemen.

Levensduur en gebruikswaarde zeugen
De mIlIeuwetgeving heeft geleld tot een drastlsche verlaging van de aanvoer van mineralen en
het waterverbruk op varltensbednjven. De huldoge mineralengehalten in het voer en de normen voor waterbehoefte zijn vastgesteld aan de
hand van fundamenteel onderzoel< met gezonde dieren gehuisvest onder optimale omstandlgheden. Afgaande op geluiden uit de praldijlt
krijgt men de Indruk dat de veranderingen in de
voersamenstelling en de watewerstrel<klng niet
op alle bedrijven probleemloos verlopen. In het
onderzoek zullen de In de praktijlt toegepaste
voersamenstelling voor
voerstrategieën en
opfolqeugen en productieve zeugen onder de
loep worden genomen,

Fossiel energieverbrui k op varkensbedrijven
Uit oogpunt van kosten en milieu wordt In de
varkenshoudenj het toepassen van energlezuinige stalsystemen gestimuleerd. Analyses van
energleverbruk m o e t e n e c h t e r In brede zin
worden Wgevoerd. Dit betekent dat naast het
daadwerl<elIjl<e v e r b r u i k v a n s t r o o m en/of
brandstof, de in voer en dIermaterIaal vetwerlde
energie ook in beschouwing moet worden
genomen. Naast het uitwerken van een analyseschema van energieverbruk van stalsystemen
zullen een aantal stalsystemen voor verschlllende diercategorieën onder pralctljltomstandlgheden worden getoetst.
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2. I I Verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij
Het onderzoek ter verbetering van de internationale concurrentiepositie van de
Nederlandse varkenshouderij richt zich met name op toekomstige ontwikkelingen in
de omvang van de varkenshouderij en de bijbehorende milieubelasting, de relatie
tussen milieubelasting en rentabiliteit, de invloed van regelgeving op de kostprijs, de
effectiviteit van milieubeleid en de invloed daarvan op de concurrentiepositie van de
Nederlandse varkenshouderij.
De kostprijs in de Nederlandse vatkenshouderil
neemt toe door hogere milieukosten. Bovendien zijn de mogelIjkheden tot bednjfsontwikeIlng beperld. Dit leidt tot een ongunstigere
internationale concurrentiepositie. In tabel 6 IS
de Invloed van regelgeving op de kostprijs van
een nieuw te stichten gesloten varl<ensbedrijf In
het concentratiegebied weergegeven.
Tabel 6: Kostprijsstijging door regelgeving
centen per kg vlees)

( in

Vergunningen en heffingen
Groen Label-stallen
Productierechten
Mestafzetkosten
Varl<ensbeslult

10
22
I I

TOTAAL
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productierechten en het in gebruk nemen van
niet benutte grondgebonden productierechten.
Rentabiliteit en milieu-belasting
Grotere bedrijven hebben over het algemeen
een gunstigere rentabiliteit, als gevolg van lagere
Investeringen per dierplaats en gunstige voeren opbrengstprijzen. Daarnaast hebben bedrijven met goede technische Iresultaten een lager
mineralenoverschot per dier. Vooral in de vleesvarl<enshoudenJ IS er sprake van aanzienlijl< lagere N-, P-, en K-overschotten per dier op bedrijven met betere technisch-economrsche resultaten (voerbenutilng). Er is nog te weinig inzicht
In de mogelijl<heden van het samengaan van een
lagere milieu-belasting met bednJfsontwlltl<ellng
ten behoeve van een gunstigere rentablllteit.
Regelgeving

Autonome

ontwikkelingen

D e mIlieubelastIng vanuit d e varkenshoudenj
wordt bepaald door de mineralenproductie,
ammon~akem~ss~e en energleverbruk. Deze zijn
mede afhanltelijlc van de omvang van de varlkensstapel. Mogelijl<e toel<omstlge milieunormen
(ammonlal<emissle per dierplaats, extra Itortlng
op fosfaatproductlerechten) moeten worden
afgewogen tegen de te verwachten toekomstige
mIlieubelastIng.
Een monitoringsysteem met actuele kerncIJfers
over recente en toekomstige ontwil&elingen in
de varkenshouderij wordt ontwlItl<eld , Hiertoe
wordt in het onderzoel< de invloed op de mineralenproductie en het af te zetten bedrijfsoverschot aan mest gekwantlfìceerd op basis van
ontwiltltellngen In: het aantal bedrijven met varkens, de samenstelling van het voer, de productiviteit van de bedrijven, verplaatsing van mest-
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Door het stellen van regels aan bedrijven op
het gebied van milieu, welzijn en gezondheid
neemt de ItostpnJs toe. Verhandel bare Irechten
(fosfaat, hindewet) betekenen een hogere
Investering en dus een hogere kostprIjs. Hierdoor verslechtert de concurrentiepositie van de
Nederlandse varltenshouderij.
Fosfaatgebruknormen lelden tot hogere mestafzetl<osten. Ook een energieheffing voor kleinverbruII<ers, KR-regelingen e n k o s t e n v a n
Aujeszky-entingen lelden tot hogere exploitatiekosten. Echter, afhanl<ellJl< van de economische
consequenties, kunnen deze regels anders in de
bedrijfsvoering uitpalken dan was voorzien.
Structuurbeleid
Het is moellljl< effectieve beleidsalternatieven
voor een structuurverbetenng van de varltens-
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houdenj te ontwil<ltelen. A n d e r z i j d s k u n n e n
gerichte aanpassingen wel degelijk lelden tot
een versnelde structuurontwiI<Mng. Een extra
p r o b l e e m I S h o e bij toekomstig mIlIeubeleid
reI<ening te houden met bedrijven die dan al
hebben geinvesteerd In Groen Label-systemen
en andere mIlIeumaatregelen.
Het huidige milIeubeleId voor de varltenshouderij is meer gericht op wat bedrijven hebben
(productierechten) dan op wat bedrijven doen
(mllieumaatregelen). De verslechterende concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshoudenj maald dat de extra Investeringsruimte
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voor milieumaatregelen afneemt. Daarom is het
zaak vooraf zowel de betaalbaarheid als de verwachte effectlvltelt van beleldsmaatregelen In te
schatten.
Tot nu toe IS bij het afwegen van beleidsalternatieven weinig a a n d a c h t b e s t e e d a a n d e
Invloed van ketenaspecten op de milleubelasting. Zo IS de herl<omst van voedermiddelen In
varltensvoeders (hoofd- versus nevenproducten) van Invloed op de mogelIjl<heden de door
deze producten veroorzaakte milieubelasting
vla op de varl<enshouderij gericht beleid terug
te dringen.
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2.12 Mineralenstroom en mestbehandeling op varkensbedrijven
Dit nieuwe milieu-programma wordt opgestart in 1996. Getracht wordt de input van
mineralen en water op varkenshouderijbedrijven (via de voeding) te minimaliseren.
Daarnaast wordt de output van mineralen en water beperkt (via mestbehandeling,
hergebruik van dunne fracties en produceren van dikke fracties met een goede afzetmarkt). Ook wordt getracht de geur-emissie terug te dringen.
Het milieuprobleem i n d e varkenshoudenj
wordt veroorzaakt door een mineralenoverschot. Momenteel is beleid in ontwilkeling aang a a n d e mineralenaangifte en mineralenboek
houding. BIJ dit beleid staat de Individuele verantwoot-delljl<held voorop. Er IS een duidelIjke
lijn van middelvoorschnften naar doelvoorschnften. OoIc zal er een meer regionale en sectorale
Insteek Ikomen binnen landelijke kaders. In het
te voeren mineralenbeleid moeten mogelljkheden aanwezig zijn voor bednjfsontwll<ltelIng.

Doelstelling
HoofddoelstellIngIS het conditioneren van de af
te zetten mineralen volgens de vraag van de
markt bij een rendabele varkenshoudenj. Voor
het overschot aan dunne fractie geldt de doelstelling de kwalltelt zodanig te mal<en dat dit
effluent op het bedrijf kan worden hergebruik
of op een milieuvriendelijke wijze kan worden
afgevoerd. Doel IS OOI< de varkens exact te voeren naar hun mineralenbehoefte zodat de uitscheiding van mineralen wordt gemln~mallseerd.
Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de hoeveelheid mineralen in het voer invloed heeft op
de kwaliteit van de af te zetten mest en op het
procesontwerp van mestbehandellngstechnleken op het bedrijf.

Voeding
De mineralen worden aangevoerd vla het veevoer, dat voor het grootste deel wordt gel’mporteerd. Een voor de hand liggende oplosslngsrichting IS dan OOI< de hoeveelheid mineralen in
het voer te verminderen bij gelrjkblijvende prestaties van de dieren. Bovenstaande betekent dat
voedingsonderzoel< In dit programma noodzakelijk zal zijn. De nadrul< ligt er echter niet op.
Voedingsonderzoek zal alleen in dit programma
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worden ingebracht als de mineralen In het voer
van invloed zijn op de ammonlaltem~ssie of op
de mestbehandellngstechniel<.Hierbij staat dus
de mineralenstroom door het dier en door het
bednjf centraal.

Fosfaatgehalte in mest
Op een praktijkbedrijf en een proefbedrijf IS alle
afgevoerde mest bemonsterd en geanalyseerd.
Op belde bedrijven zijn ook alle voeranalyses
bekend en zijn de aangevoerde en afgevoerde
dieren exact bijgehouden, evenals de exacte
watergift. Onderzocht zal worden rn hoeverre
de berelcende en forfaltalre uitscheiding per
dierplaats overeenltomen.

Mestbehandeling
Mestbehandeling op bednjfsnlveau (of op loonwerltersschaal) zal versterkt aandacht krijgen nu
de centrale mestvetwerl<ing niet succesvol Iijl<t.
H o e w e l drstnbutle van mest een belangrijl<e
oplosslngsrichtlng blijft, m o e t e n v o o r verwet-kngsproducten In binnen- en buitenland afzetmogelqltheden gezocht worden. Bij een vergaande zuivering kan de vloerstof geloosd worden op de rrolerrng, worden verdampt of bijna
onbeperkt worden uitgereden op eigen grond.
Verwacht wordt dat de regelgeving voor de
aanwending van waterige fracties zal veranderen Er zal dus zowel onderzoelc naar dilke als
dunne mestfracties moeten geschieden. Hierbij
wordt de energie-Input meegenomen.

Ammoniak
De basisprincipes voor ammonlaltemisslebeperkng zijn aangeleverd aan het bedrijfsleven, waar
verdere optlmallsatle kan plaatsvinden. Metingen
zullen echter doorgaan als er relaties bestaan
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met de techniek van mestbehandeling. Bij de
bepaling van geur-emissres zal eveneens de
ammoniakemissie worden meegenomen. Deze
aandacht IS gewettigd daar het ammonlaltbeleld
z e e r moellqlc door het totale mIneralenbeleid
gestuurd kan worden. Voorts geldt dat er meer
regionaal en sectoraal beleid zal komen, wat
ook gevolgen voor het onderzoel< met zich
mee kan brengen (bijvoorbeeld een emIssIereductre van 80-90%).
Geur
Het imago van de veehouderq zal sterk verbeteren als er niet alleen oplossingen worden
gevonden voor de mineralen- en ammoniakproblematlek, maar OOI< voor de geurproblemat&
Nu er Groen Label-systemen beschlkbaar zijn
gekomen en deze systemen in de Interimwet

geur

ammoniak

Ammoniak en Veehouderij zijn vastgelegd, kun
nen bedrrjven In principe het aantal dieren vergroten. Voor vele bedrijven zqn dan echter de
stankcrrltels een beperkende factor. Het IS daaro m noodzaltelqlc dat van elk emlssle-arm s y s teem ook de (lagere) geur-emissie wetteII$
wordt vastgelegd. Alleen op deze wijze blijft er
bedrijfsontwrkeling In de sector mogelIJk.
Overige

projecten

Behoefte aan dike mestfractres
Model mrneralenstroom
Meten van gasemissies
SchuImlaag op de mest
Ammon~altemisslebq mestmanagement in
diepe kelders
Indampen van mest met zonne-energie
I<atalytlsche verbranding van mest

land

t

land
zuiveren

t
herge,
buik

afzet

afzet
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itdragen on erzoeksgegevens
3.1 Publicaties en leningen
Proefverslagen
De onderzoeksresultaten van het Prakll<onderzoek Varkenshoudenj worden vastgelegd In verslagen. Een P I -rapport geeft uitgebreid verslag
van het onderzoelc Een P4-rapport geeft het
ondetToel< beknopt weer. In 1995 zijn In de PI t-eel<s zeventien onderzoel<sverslagen verschenen en In de P4-reeks zes verslagen.

#et periodiek Praktijkonderzoek Varkenshouderij
In het penodlelt “Pral<tljltonderzoek Vakenshouden)” worden, in korte duIdelijke artkelen,
d e belangrijl<ste tresultaten van het onderzoel<
weergegeven. Daarnaast wordt ook actuele
informatie over het lopende ondet-zoelc gepubllceerd. Het penodlek verscheen In 1995 zes
keer, met een gemiddelde oplage van 2700 per
n u m me r.

Landbouwpers
Voor de landbouwbladen, met name “Boerderij/Varl<enshouderij”, “Varl<ens” en “Oogst”, hebben de onderzoekers en bedn)fslelders In 1995
ongeveer 30 ar-lltelen geschreven over de
opzet, voortgang en resultaten van het onderzoek.

Lezingen
Mondeling vinden de onderzoeksresultaten OOI<
hun weg naar bulten. Ruim honderd maal hebben onderzoekers en bedrijfsleiders vorig Jaar
de resultaten op congressen, symposia en studlebljeenl<omsten gepresenteerd. Vla deze lezengen houden de medewerkers van het PraldiJI<onderzoek Varkenshoudenj contact met de
doelgroepen en krijgen zo direct feedback. Ook
kunnen ZIJ op deze wijze knelpunten signaleren
en dlscusslëren over nieuwe ontwlltltellngen.
H e t Pralctijl<onderzoekVarkenshoudenj g e e f t
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een overzicht uit van de in 1995 verschenen
publicaties en lezingen. In dit overzicht staan van
alle medewerlters de lezingen en de publicaties
die verschenen zijn In het eigen penodlek en In
de wetenschappelijlte en valctljdschnften, de P I en P4-verslagen van het afgelopen jaar, bijdragen aan worltshops, proceedlngs van symposia,
et cetera. De kosten van de diverse publicaties
treft u eveneens In deze uitgave aan. De toezending van “Publicaties en lezingen 1995” IS
gratis. Belangstellenden hiervoor kunnen zich
telefonisch wenden tot het Proefstation voor de
Varltenshoudenj, telefoon 073 -528 65 55.

3.2 Excursies, open dagen en bouwvoorlichting
Excursies
Op de proefbedrijven vindt niet alleen onderzoelc plaats, er worden OOI< nieuwe methoden
en systemen gedemonstreerd. In verband met
d e varltenspestsituatle In D u i t s l a n d zijn d e
proefbedrijven voor bezoelters uit de deelstaten
met varkenspest gedurende het hele Jaar 1995
gesloten geweest. Desondanlcs hebben in totaal
1.642 personen Rosmalen bezocht. Op het Varkensproefbednjf In Raalte zijn 2.232 mensen
geweest; Sterltsel heeft In totaal 3.14 I bezoekers gehad. Ook beleldsmal<ers en uitvoerende
Instanties, uit binnen- en buitenland, kwamen
zich oriënteren bij het PrakAjkonderzoelc Varkenshouden].
In tabel 7 staat de herl<omst van de bezoekers
in percentages weergegeven.
Belangstellenden kunnen op afspraalc een
bezoelc brengen aan één van de varkensproefbedrijven.

Open dagen
Er zijn In 1995 geen open dagen gehouden. In
1996 zal In verband met het 25-jarig bestaan
van het VarltensproefbedrijfIn Sterl<sel en het
nieuwe gezondheidsonderzoel< op deze locatie
een weel< worden georganiseerd waarin onder
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andere open dagen
gepland.

en een studiedag zijn

Op 3 I maart 1995 IS in samenwerklng met de
Nationale Raad voor Landbouwl<undrg Ondet-zoel< (NRLO) op het Proefstation voor de Vat-Itenshouden] een worl<shop ISV-varlten gehouden. Bij deze gelegenheid werd het onderzoeksrapport “Vrijwaringsprogramma’s tegen infectieziekten voor Nederlandse varltensbednjven”
gepresenteerd.
Op I 3 december IS samen met NOVEM een
studiemiddag georganiseerd met als thema ‘I<ostenvoordeel door eneqebespanng’.

Bouwvoorlichting
Varl<enshouders

kunnen met speclfiel<e vragen

over nreuwbouw en/of verbouw van stallen
terecht op de VarkensproefbedriyenIn Raalte
en Sterl<seI. De voorlichting gebeurt In samenwerking met de Dienst Landbouw Voorlichting
(DLV). Deelname aan deze voorlichtrngsbljeen-

Itomsten IS alleen mogelrllc na telefonische aanmelding bij het desbetreffende proefbedrijf.
I n 1995 zqn door Ihet Varltensproefbedrqf t e
Stekel 18 bouwersmiddagen met In totaal 268
bezoekers georganiseerd. Op het Vadtensproefbedrijf te Raalte zijn 40 bouwersochtenden
g e h o u d e n waarbIj In totaal 202 bezoel<er-s kwamen.
Tabel 7: Bezoekers Praktijkonderzoek Varkenshouderij 1995 in percentages

Sector

Procenten

Agrariërs (studieclubs)
Studenten
Commerciële
Wetenschap
Beleid
Overige
Totaal

instellingen

49%
20%
I 5%
7%
6%
3%
I 00%

Studiemiddag ‘kostenvoordeel door energiebesparing’.
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4 Onderzoeksaccommodatie
4.1 Proefstation voor de Varkenshouderij
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x-x-x = scheiding tussen schone en vuile weg.
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I Drie huisvestingssystemen voor guste en dragende zeugen:
la voerligboxen; 74 plaatsen; betonroosters;
klepventilatie.
lb voerligboxen met uitloop; 74 plaatsen, vijf
groepen van 15 zeugen, vanaf de werkgang te bedienen afsluitsysteem; gedeelte
betonroosters en gedeelte gietijzeren
roosters; drinknippels in de trog en drinkbakjes op de uitloop; klepventilatie.
IC groepshuisvesting met voerstation; vier
groepen, twee van 15 zeugen en twee
van maximaal 30 zeugen; gedeelte betonroosters en gedeelte gietijzeren roosters;
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14 boxen voor guste zeugen; klepventilatie.
2 Twee huisvestingssystemen voor guste en
dragende zeugen:
2ab Biofìx-systeem; gedeelte betonroosters en
gedeelte gietijzeren roosters; 15 boxen
voor guste zeugen.
2c Experimentele afdeling; 32 voerligboxen;
betonroosters; mogelijkheid om drie groepen te maken; voerstation geplaatst voor
experimenteel onderzoek; klepventilatie.
2d Afdeling voor opfokzeugen; (12 hokken
voor elk zeven dieren van 5 tot 7 maanden); IC-rioleringssysteem; betegelde dich-
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te vloer met vloervewuarmlng; verhoogde
trog; I<lepventilatie.
2e Afdeling voor opfol<zeugen; 16 h o k k e n
voor ell< zeven dieren van 10 wel<en tot
5 m a a n d e n ; bn~bak; betegelde dichte
vloer met vloerverwarming; IC-rioleringssysteem; I<lepventilatie.
3 Kraamafdelingen; 20 afdelingen met half dochte troffelvloer met elektnsche verwarmIng en
half metalen roosters en I afdeling met
gedeeltelljl< comfykunststofroosters e n d i c h t
v l o e r g e d e e l t e m e t polyurethaancoatlng; 14
afdelingen met mechanische ventilatie waarvan I afdeling met SI<OV-ventilatie,I afdeling
met grondbulsventllatleen 12 afdelingen met
I<lepventilatie;
7 afdelingen met automatisch
gestuurde natuur-lijke ventilatie.
4 Blggenopfoltafdellngen (totaal l4), waarvan 9
afdelingen met mechanische ventilatie, I afdeling met SI<OV-ventilatie, 4 afdelingen met
“schone neuzen” -principe, 4 afdelingen met
klepventIlatIe; 3 afdelingen met ollevernevelInstallatie I<EW; 5 afdelingen met automatische natuurlIjke ventilatie; bril- en droogvoerbalken, 2 afdelingen met volledig kunststof
roosters Cawikog-agentur.
5 Zlel<enafdeling voor zeugen (1 afdeling met 5
holken); gedeeltelljk betonroosters en dichte
betonvloer: klepventIlatie.
6 ZIekenafdeling voor vleesvarl<ens (1 a f d e l i n g
m e t 16 holtlten); gedeeltelijl< b e t o n r o o s t e r s
en dichte betonvloer; I<lepventllatle.
7 Vleesvakensafdelingen; 3 afdelingen met troggen dwars In het hok; 4 afdelingen met bnjbal&lten; I afdeling met drie voerstations met
voorhandweglng en brl~bal&en. Verschillende
diepte mestltelders of mestafvoersystemen;
een afdeling met voergangventilatie, twee
afdelingen met automatische natuurlljl<e ventilatie en 5 afdelingen met mechanische ventilatie waarvan 2 afdelingen met plafondventllatle
Custers/damwand en 3 afdelingen met klepventilatie; R&R-mestl<oellngssysteem in twee
afdelingen; 3 afdelingen met betegelde bolle
vloer en metalen drieltantroosters en 5 afdelingen met bolle betonvloer met vloervetwarming en betonroosters.
8 Bedrijfshyglënischeunit; twee afdelingen voor
vleesvarl<ens; 12 holken p e r a f d e l i n g m e t
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trog; afdelingen met bolle betonvloer met
vloervelwarmlng en betonnen roosters; brijvoersysteem; Itlepventilatie.
I< = I<antoor en excursieruimte
I< I = I<adaverpIaats
H = Hygiënesluizen
M = Silo voor mestopslag
P = Parkeerplaats
W = Bednjfswonlng
4.

I o I A a n p a s s i n g e n onderzoeksaccommodatie in 1995

Vermeerdering
Dek-/drachtafdelingen
In het groepshuisvestlngssysteem met voerstations voor guste en dragende zeugen IS e e n
ingangsldentlfkatle ( e e n z o g e n a a m d e rollendeur) aangebracht voor de Ingang van het voerstation, zodat alleen nog zeugen met een voel-tegoed toegang tot het voerstatlon krIJgen. De
bedoeling is om hiermee onnodige bezoel<en
(van zeugen die geen voertegoed meer hebben) aan het voerstatlon te verminderen en
daardoor de agressie te verlagen.
In één drachtafdeling is in een gedeelte met 12
voerllgboxplaatseneen voerbal< met individuele
Identificatie en voeropnamereglstratle aangebracht De zeugen worden vanaf drie weken na
Inseminatie vla de voerbal< onbeperl<t gevoerd
met een speciaal gepelleteerd voeder met 60%
bietenpulp. De zeugen zijn voorzien van een
ge’injecteerde transponder en kunnen vrij in en
uit de voerllgboxen lopen (groepshulsvestlng),
In het andere (referentie-)gedeeIte van de afdeling worden 12 zeugen In voerllgboxen gehouden met mogelijltheld tot uitloop achter de
boxen (groepshuisvesting). Deze zeugen worden alleen tweemaal daags tijdens het voeren In
de boxen opgesloten. Deze zeugen krIJgen het
standaard zeugenvoer dracht en on beperld
water verstrek Het doel van dit onderzoek I S
om de voer- en wateropname, conditie-ontwik
Itellng en gedrag van de zeugen In de verschlllende groepen te vergelilI<en.
Vleesvarkenshouderij
I n e e n vleesvarkensafdelingzijn de driehoelcsholken verbouwd. De afdeling bestaat nu uit 12
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holken voor ek 9 dieren (zie foto). Aan weerszijde van de controlegang ( I ,20 m) IS de hokindeling als volgt: een smalle roostelvloer van 0,60
m breed, een bolle vloer van I ,35 m breed en
vervolgens een roostelvloer van I ,25 m, Inclusief een mestspleet van 10 cm breed tegen de
achterwand. De holken zijn 2,0 m breed. Het
gehele roosteroppervlak bestaat uit metalen
driekantroosters met een bakbreedte van I cm
en spleetbreedte van I ,2 cm. De bolle vloer IS
betegeld met antIslIptegels om slijtage van de
vloer en aanhechting van mest te voorl<omen
en tevens de relnigingstljd te beperlten. De hol<afscheiding bestaat uit een open heI<werl< boven
het grote roostergedeelte, teneinde het mestgedrag In die richting te sturen. De rest van de
holtafscheIdIng IS dicht en bestaat uit kunststof
materiaal. Onder het smalle rooster IS een grestrog van 40 cm breed aangebracht met aan het
uiteinde één afsluiter. Vanaf de rand van deze
trog tot aan de onderzijde van de roostewloer
(afstand 20 cm) zijn de putwanden schuin bilges m e e r d . Bij deze hol<ultvoenng zal naar verwachting 90 tot 95 % van de mest achter In het
hol< terecht komen. Omdat na ell<e mestronde
relniglngswater In de goot achterblijft zal gedurende de mestronde de ammonlal<concentratle
van deze vloelstof laag blijven. Onder het grote
rooster is een mestopslag van 35 cm diepte
aanwezig. Deze IS voorzien van een rioleringssysteem met een centrale afslulter. Omdat met
name op de achterste helft van het grote roos-
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ter wordt gemest kan het totale mestoppei-vlalc
mogelIJk verder worden verlcleind door middel
van een extra tussenwand, waardoor twee
aparte mestltanalen ontstaan van 75 en 40 cm
breedte. In het mestkanaal langs de dichte vloer
(40 cm breed) zal na het schoonspuiten water
blijven staan. Met name In de eerste helft van
de mestpenode zal weinig mest in dit kanaal
terecht komen zodat de ammonlal<concentratle
van de vloeistof op zijn minst lager zal zijn dan
die van de mest. De mest In het breedste
kanaal kan direct vla de nolenng afgelaten worden. Vervolgens kan het kanaal langs de bolle
vloer leeglopen vla één afvoerpunt in deze rlolering.
De lucht komt de afdeling binnen vla een I m
breed luchtl<anaal. Dit kanaal IS bij de deur 90
c m diep en loopt op tot 0 cm diep aan het
einde van de voergang. De lucht wordt op deze
manier direct bij de vleesvarl<ens gebracht zonder menging met “vulle” stallucht, waardoor
minder geventileerd kan worden. De lucht
wordt in de nol<, midden boven de voergang,
met behulp van één ventrlator (maximaal 44
m’/dler/uur) afgezogen. De varltens worden
gevoerd vla bn~bal<l<en. Het doel van dit onderzoel< IS het bepalen van de ammon~akem~ss~e uit
een optimaal uitgevoerde vleesvarkensafdeling
in combinatie met eenvoudige aanvullende
maatregelen, teneinde te kunnen vaststellen of
bepaalde combinaties van goedl<ope technieken
Groen Label-waardig zijn,
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4.2 Varkensproefbedrijf “Noord- en Oost-Nederland”

P2

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

I I<raamafdelingen:
diverse uitvoeringen bl)
halfrooster- en volledig roosteruitvoenngen;
Ikunststof en metalen roosters; vlal< en verhoging onder de zeug: diverse boxultvoenngen.
2 Blggenopfoltafdellng: speciale opvang voor
gespeende biggen met laag speengewicht,
vla onder andere via kunstmatige opfolc
3 Demonstratieruimte Itraamhoken; zes vel-schillende uitvoeringen van boxen en vloeruitvoeringen.
4 Afdeling voor opfokzeugen tot 5 maanden,
gehuisvest op bolle vloer.
5 Blggenopfoltafdellngen: v o l l e d i g roosterultvoeringen en vloeruitvoeringen met een
bolle vloer voonn; voergang en combl-ventilatiesysteem; diverse mestafvoersystemen,
waaronder ondiepe kunststof bak, mestkoeling en ITB-spoelsysteem; grondwater/luchtconditionet-.

37

6 Guste en dragende zeugen rn voerlig- c.q.
voerboxen: diverse boxultvoeringen;voergang- en I<lepventilatie.
7 Groepshuisvestlng voor dragende zeugen
met voerstation: diverse ultvoenngen.
8 Kraamafdelingen scharrelzeugen: diverse uitvoeringen.
9 Guste en dragende zeugen In de scharrelhouderIl met uitloop.
10 Biggenopfol<afdellngen voor scharrelbiggen
l l Dragende zeugen In voerllgboxen met versmald mestlcanaal: diverse box- en roosteruitvoeringen.
12 Berging, begin en einde van de bezoeltersgangen door de nolc van de stallen.
13 Indlvlduele vleesvakensstal: stal voor voedingsonderzoel<.
14 Vleesvarltensstal
uitvoeringen.
15 Opfokzeugenstal.

scharrelhoudenj: diverse
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16 Vleesvakensstal voor 466 vleesvarkens:
dtvet-se plafondventtlatte-, vloei--, trooster- en
mestafvoersystemen; grondwater/luchtcondittonet-.
17 I<antoot- en Itanttne annex vet-gaderruimte.
18 Woning.

fÏt-ma Lalta. Hierin kan de mest voor een ronde
wot-den opgeslagen. Eén afdeling heeft onder de
grote t-oosters een kunststof balc met tyleenletdingen van de firma ITB. Hter wordt de mest in
geltoeld met behulp van gt-ondwater. Vta een
overloopsysteem wordt hter een constant mestniveau bereikt. In de laatste afdeling ts onder de

B
S

grote roosters een schuine plaat_ geplaatst, om
zodoende te trachten het emttterend oppewlak
te vet-ltleinen.
In de afdelingen voor gespeende scharrelbiggen ts
h e t Exavent-l<ltmaatbeheerstngssysteem, aíkomsttg van de firma Fancom, ge’t’nstalleerd.

Biofiltertoren
Betonnen en metalen silo’s voor mestopslag (samen circa 1400 m’)
PI
Parlceerterretn personeel
P2
Parlceerterrein bezoel<ers
M
IKunststof mestzal< voor opslag 500 m3
Ml
Opslagplaats voor scharrelvarkensmest
0
Opslagru t mte
Rondom het bedrtjf ltgt 6,5 ha grond:
- I ha erf en g e b o u w e n
- 5,5 ha grasland

4.2.

I A a n p a s s i n g e n onderzoeksaccommodatie 1995

Vermeerdering
Kraamafdelingen
In een demonstratte-afdeltng ztjn zes kraamhol<Iken geplaatst van zes verschtllende firma’s. Alle
hebben een volledig rooster (kunststof en/of
metaal) met een verhoging onder de zeug. Met
de perspectiefvolle systemen zal mogelilk een
vergelill<end onderzoel< worden opgestart.

Voor onderzoel< naar beperking van de ammontakemisste zijn zes afdelingen volledig aangepast.
In een afdeling met een volledig roostewloer
ztjn onder de roosters spoelgoten geplaatst
door de firma ITB. Hier wordt eenmaal per dag
de mest weggespoeld door dunne zeugenmest.
In vijf afdelingen ztjn de dtchte bolle vloeren aan
de voorzijde van de holken geplaatst. Deze
hebben een dicht vloeroppewlal< van O,I5 m2
per big. In één afdeltn g is dtt O,I8 m2 per btg.
Onder de smalle roosters vooraan ztjn doorgezaagde pvc-buizen geplaatst met elk een afslutlet-, afkomsttg v a n d e firma D e Wtldkamp.
Onder de grote roosters ztjn verschtllende
opslagsystemen geplaatst. Drte afdelingen hebben een kuns-tstof bak onder de grote roosters
gelcregen, met elk een afslutter, afkomsttg van de
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Dragende zeugen-afdelingen
Twee afdeltngen voor dragende zeugen ztjn
omgebouwd tot een uitvoet-tng met ell< vter
vet-schtllende voet-ligboxen en een smal mestkanaal (60 cm) achter de zeug. Onder de metalen
drtel<antroosters, waartn een opening ztt van 12
cm, ztjn doorgezaagde pvc-buizen geplaatst met
ell< twee afslutters. Zodoende Itan de aanwezige
mestopslag eronder blijvend benut worden. De
ventilatie ts verschtllend tn de twee afdelingen,
nameltjl< I<lepventilatie e n h e t z o g e n a a m d e
“combi-ventilatte-systeem”. Btj dit laatste systeem komt de lucht boven de voergang binnen.
Een afdeling, met voorheen een voerstation, is
omgebouwd naar zelfsluitende voerligboxen.
Hiet- zijn v t e r v e r s c h t l l e n d e v o e r l i g b o x e n
geplaatst, w a a r v a n t w e e a f k o m s t i g zijn utt
Nederland en twee uit Duitsland.

Afdeling voor opfokzeugen
Een afdeling dte normaliter voor biggenopfok
Gebruikt
wet-d, is omgebouwd voor opfol<zeu?I
gen tot een leeftijd van 5 maanden.
Vleesvarkenshouderij
Individuele vleesvarkensstal
In de individuele vleesvarltensstal, die voornameIiJl< voor voederproeven wordt gebruikt, ts
de drinI<watervoorztening aangepast. De nippels,
dte oorspronkelijlc achtertn de holken zaten, ztjn
verplaatst naar de trog. Hierbij is de gehele
drinkwaterleiding opnieuw aangelegd.
Vleesvarkensstal
In de voet-rutmte zijn twee systemen geplaatst
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voor voorbehandeltng van granen voordat deze
in de computerges-tuurde droogvoet-tnstallatte
komen. Dit ztjn een pletter van de firma Agt-aMatic en een structuurmolen van de firma Dot-set. Deze systemen zullen met elkaar vergeleken
worden.
Twee afdelingen ztjn volledig aangepast. De hellende dichte vloeren ztjt- verwilderd en bolle
dtchte vloeren ztjn aangelegd. Ach-tertn de hol<ken ztjn nieuwe lateten van 6 cm dtk onder de
holtafscheidtngen geplaatst. Ach-tet-tn de hokken
ztjn metalen driekantroosters gelegd. Deze hebben een spijldtkte van 12 mm en een rutmte

tussen de sptllen van 12 mm. Achtet-tn het hol<
ts er een mestopentng van 8 cm. Op deze wtjze
wot-dt getracht een schone vloer- te behouden
en een langere levensduur van de drtekantroostet-s te bewet-l<stelltgen. In deze afdelingen ztjn
t w e e vergel t$bat-e plafondventilattesystemen
geplaatst van he-t Combt-venttlattesysteem. De
plafonds zilt- van de firma’s Weston en Recticel,
dte betde een B I -klasse-plafond (brandwet-end)
hebben geplaatst.
In een andere afdeling ts een nteuw plafondventtlattesysteem van de firma Custet-s geplaatst,
het Atrwave-systeem,

Twee systemen voor voorbehandeling van granen: links een pletter, rechts een structuurmolen.
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4.3 khensproefiedrijf 66Z~id- en West-Nederland”
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Kraamafdeling: diverse vloerultvoenngen,biggennestverwarmingssystemen, zeugenboxultvoeringen, zeugentrogultvoenngen, plafondventilatiesystemen en mestafvoersystemen.
Blggenopfokafdellng: grote en kleine koppels,
diverse droogvoersystemen en emissie-arme
hulsvestingssystemen,
PolIl<lInische kraamafdellng: Profiboxen.
Kraamafdeling: bnjvoedenng met bilproducten, schuine en rechte opstelling zeug, wel of
geen verhoogde Ilgplaats onder de zeug.
Blggenopfoltafdellng: diverse voersystemen

ONDERZOEKSACCOMMODATIE

2

2

1

1
R
1

13
kantoren

P
2

hygienesluis

1

excursieruimte

voor bnlvoedenng, diverse koppelgroottes.
6 Blggenopfoltafdeling: bijproducten via drink
nippelsysteem, diverse metalen en kunststof
roostewloeren.
7 Blggenopfokafdellng: 5 á 6 keer per dag
gedoseerde voerverstrekngper big. spoelgoten en koeling van de mest.
8 Computergestuurde droogvoennstallatle.
9 Afdeling voor opfok van fokzeugen.
10 Ik-aamafdeling: bt-ljvoedenng m e t bljproducten, halfroostewloer met diverse kunststof
~roostersoorten, spoelgoten.
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I l I<raamafdeling: expenmenteel o n d e r z o e k
inrichting kraamhol<.
12 Groepszeugendouche.
13 Drachtafdelrng: Swingboxen, doorloopboxen
In combinatie met grupstal.
14 Drachtafdellng: groepshuisvesting met Biofix
voersysteem.
15 Delddrachtafdellng: groepshuisvestlng m e t
zelfsluitende voerllgboxen met ultloop achter de boxen, brijvoedenng met bilproducten.
16 Delddrachtafdelrng: grupstal met doorloopboxen,
computergestuurde
gedoseerde
drinkwatewerstrekng per zeug, koeling en
opwarming van ventllatielucht door middel
van grondwaterunit, grondltanaalventilatre.
17 Delddrachtafdellng: voerllgboxen In combinatie met grupstal, droogvoedenng met bijproducten via dnnknlppelsysteem.
18 Overdelcte uItloop.
19 Computergestuurde restloze bnjvoerrnstallatle en mengkeuken voor natte bijproducten
vra dr~nknippelsysteem.
20 Vleesvarkensafdeling: brijvoedering, conventionele halfroostewloer met betonnen roosters en diepe mestkelders.
2 I Vleesvarltensafdellng: brrlvoedenng met en
zonder bijproducten, b o l l e dichte n i e t
onderltelderde betegelde dichte vloer, metalen driel<antroosters, mestspleet, ondiepe
mestltelders met nolenngssysteem.
22 Vleesvarl<ensafdeling: brijvoedenng met één
vreetplaats, volledig roostewloer met betonnen roosters en diepe mestkelders.
23 Vleesvarltensafdeling: bnjvoedenng met één
vreetplaats, bolle dichte vloer en betonnen
roosters.
24 Vleesvaritensafdellng: openvloersysteem, spoelen met onbehandelde dunne mest, plafondventilatie In combinatie met voergangventllatie vla kleppen boven de controlegang.
25 Vleesvarltensafdeling: brijbakken, bijproducten via drrnl<nippelsysteem, grondbuisventllatle In combinatie met grondkanaal- of plafondventilatie, halfroostewloeruitvoering met
bolle dichte, niet onderkelderde betegelde
dichte vloer, metalen driel<antroosters,mestspleet, s m a l mestlcanaal, g o o t v o r m i g e n
breed mestkanaal (ondiep) met nolerings-
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systeem.
26 Computergestuurde droogvoerlnstallatle en
ammonral<monitor.
27 Air pathogen free (APF)-stal.
28 ZIekenstal.
29 Noodstroomaggregaat, hydrofoor met ontijzeringsinstallatie.
30 Houten, stalen, betonnen en kunststof mestsilo’s.
4.3.

I Aanpassingen onderzoeksaccommodatie 1995

Vermeerdering
Dek/drachtafdelingen
In de delddrachtafdelingen zijn de zeugenboxen
aangepast conform de normen In de Gezondhelds- en Welzilnswet voor Dieren.
Kraamafdelingen
T w e e Itraamafdellngen zijn a a n g e p a s t t e n
behoeve van het onderzoel< naar eenvoudige,
betaalbare emissie-arme hulsvestlngssystemen.
Een kraamafdellng is voorzien van een geschelden mest- en waterltanaal. BIJ dit ontwerp is het
hele vloeroppewlakin I<raamholtl<en met volledig rooster onderlcelderd, waarbij een (gemetselde) stenen muur de ondiepe put scheldt In
een mest- en een waterkanaal. Het mestkanaal
bevindt zich achter In het hol< en IS achter de
zeug 0,60 tot 0,70 m breed en aan weerszilden
van de zeug 0,20 tot 0,30 m breed. Aan de
voorzijde van het hok bevindt zich het waterIcanaal. Het principe van het waterltanaal is dat het
relnrglngswater gedurende de gehele ronde In
dit kanaal blijft staan, zodat de ammonial<emissie
vanuit de mest, die slechts In geringe mate In dit
kanaal terecht komt, door concentratleverlaglng
zeer klein is. Na elke ronde wordt het waterltanaal geledigd vla een schuifafsluiter In het muur-tJe.
In een andere Itraamafdellng is, evenals In een
blggenopfol<afdeling, h e t Itoeldel<systeem v a n
R&R-Systems ge’l’nstalleerd. In de lengterIchtIng
van de mestkelder zijn lamellen aangebracht, op
een onderlinge afstand van 15-20 cm, waardoor
grondwater gepompt wordt. De lamellen drilven op de mest waardoor de toplaag van de
mest gekoeld wordt. Door middel van een
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besturingssysteem Ikunnen de hoeveelheid en
de temperatuur van het water In het circuit
geregeld worden. Het retourwater wordt vla
een andere bron weer terug In de grond
gepompt.
Experimentele kraamafdeling
In de experimentele Ikraamafdeling op het Varkensproefbedn~f In Sterltsel worden als perspectlefvol beoordeelde nieuwe ontwilkelingen en
I d e e ë n m e t betreltklng tot de Innchtlng v a n
I<raamhol&en o p kleine schaal onderzocht.
AfhanltelIjl< van de resultaten en ervaringen kan
een groter opgezet onderzoek volgen. In 1995
IS deze
experimentele kraamafdeling heringericht met een aantal nieuw ontwlI<ltelde systemen op het gebied van emissie-arme huisvesting
(vloer- en Itraamholtuitvoenngen).
1. Smal mestkanaal met hellende bodemplaat.
De breedte van het mestlcanaal aan de achterzijde van de zeug is 0,70 m en aan weerszijden van de zeug 0,25 m. Het emitterend
mestoppewlalc In het mestlcanaal is, in vergeIl)Icing met eerder onderzoek waarbij de breedte van het mestlcanaal over de gehele breedte
v a n h e t kraamhok geliJl< w a s (0,6 m), m e t
circa 20 % gereduceerd.
2. Bolle dichte vloerultvoenng in combinatie met
ondiepe mestltanalen en nolenngssysteem.
De vloer In het kraamhok bestaat uk 0,7 m
roostewloer, 1, I m dichte, niet onderl<elderde, bolle vloer voorzien van antIslIptegels, en
0,5 m roostewloer. In het smalle kanaal voor
In het holc IS het gootpnncipe toegepast waarIn relnlglngswater gedurende de gehele ronde
blijft staan. Via een riolenngssysteem wordt
de goot na afloop van ell<e ronde geledigd.
Het mestltanaal achter in het hol< IS ondiep en
voorzien van een nolenngssysteem. Het emltt e r e n d kelderoppervlakIS t e n o p z i c h t e v a n
een standaardstal met volledig rooster met
70 % gereduceerd.
3. IKraamhok met mestopvangbalc
Dit ontwerp IS v a n LACTEI< uit Franltrijlc en
bestaat uit kunststof roosters (naast de zeug),
gietijzeren roosters (onder de zeug), zeugenbox met trog, verwarmingsplaat voor de biggen en een mestopvangbak van polyethyleen
met een afvoerpIJp In een gegalvaniseerd
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frame. Het principe van de mestopvangbalc IS
d a t d o o r f r e q u e n t e mestveruvijdering d e
ammonraltemlssie gereduceerd wordt. Het
verwijderen van de mest gebeurt door het
openen van een afslulter (onder de achtel-zljde van de zeug) die de opvangbal< verbindt
met een rioleringsstelsel.
4. Nieuwe vloerultvoeringen.
De belangrijl<ste zijn:
een metalen roosterelement achter de zeug
In I<raamhoItl<en met een volledig kunststof
roostewloer;
metalen troosters onder en achter de zeug
en kunststof roosters naast de zeug;
m e t a l e n roostetvloer m e t verwarmbare
kunststof roosterelementen aan weerszijden van de zeug;
een mestspleet (3 cm) aan de achterzijde
van het hok;
opl<lapbare roosterelementen achter de
zeug voor het handmatig verwijderen van
l

l

l

l

l

de mest achter de zeug.
De zeugen worden gevoerd vla zelfvoedenngsbaken of via een trog, waarblj de balken een
gescheiden water- en voerbal<, of een gecombineerde water- en voerbalc hebben.
Biggeno~fokafdelingen
- Emissie-arme hulsvestlngssystemen.
E e n biggenopfol<afdellng met bolle vloerurvoering is aangepast ten behoeve van het
onderzoelc naar eenvoudige, betaalbare ernissle-arme hulsvestlngssystemen. Dit holtontwerp IS vooral gericht op het verl<leInen van
h e t e m i t t e r e n d oppewk. De holtken zijn
3,00 m diep en I,IO m breed. De vloeruitvoering bestaat uit 0,4 m smal rooster, I ,5 m
bolle vloer met antIslIptegels en 1, I m breed
rooster. Het gehele roosteroppewlal<IS uitgevoerd In metalen dnel<antrooster met achter
In het hok tegen de muurzijde een mestspleet
van 0,05 m breed. In het smalle kanaal voor in
het holc is een gootsoort aangebracht, waarin
na het reinigen van de afdeling het reinlglngswater blijft staan. De mest In het brede mestkanaal (0,4 m diep) wordt één à tweemaal
per ronde afgelaten via het IC-vacuüm noleringssysteem.
- I<oeldel<systeem van R&R-systems.
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Hierbij wordt hetzelfde pnncipe gehanteerd
als bl) de kraamafdeling.
- Caras-voersysteem bl) gespeende biggen.
Eind 1995 IS h e t C a r a s - v o e r s y s t e e m rn een
blggenopfokafdeling v o o r g r o t e k o p p e l s
gespeende b lggen ge’l’nstalleerd. Het Carasv o e r s y s t e e m , ontwlI<lteId door Cawl Nedel-land B.V. en Hendrix’ Voeders, IS een automatisch voersysteem waarmee de biggen In een
groot koppel allemaal tegelijl< via een trog
gedoseerd gevoerd kunnen worden. Via een
vIlzeI die over de hele lengte van de trog
loopt wordt de pvc-buis boven In de trog
gevuld. Vervolgens draalt deze buis een slag
en wordt door de gaten aan de onderlcant
per vreetplaats circa 20 gram voer uitgedoseerd.
Vleesvarkenshouderij
- Variomlx-feeder.
In twee vleesvarltensafdelingen met brrjvoedering is de helft van de gresbalken vervangen
d o o r Vanomlx-feeders v a n Verbalcel B V .
Deze voerbal< met één vreetplaats (dezelfde
afmetingen als een brIjbal<) is geschild voor
bnjvoedering. Op het proefbedrijf wordt de
Vanomix-feeder op technisch functioneren
en op technische productieresultaten vergeleken met bnjvoedenng via de trog.
- Openvloersysteem
In een vleesvarkensafdelingIS h e t openvloersysteem ge’l’nstalleerd. Op de ondetvloerzijn
om de 20 cm speciaal gevormde buizen
onder afschot aangebracht. Tussen deze bulzen IS beton gestort. Nadat het beton is uitgehard, worden de strips aan de bovenzijde van
de buizen vewljderd zodat spleten ontstaan.
De geproduceerde mest valt via de spleten In
de leidingen. De mest in de leidingen wordt
met dunne onbehandelde mest vla verdeelbalken uit de afdeling gesnoeid. A a n d e
muurzijde van de hokenIS een bredere goot
aangebracht die afgedel<t IS met een metalen
roosterelement voorzien van een mestspleet,
- Revonalr-ventllatlesysteem
In een vleesvarltensafdellng is het Revonalrventilatiesysteem van Kempenseiilce ge’l’nstalleerd. Dit ventilatiesysteem IS een combinatie
van plafond- en voergangventilatie. Boven de

Ilgplaats van de dieren zit een metalen strooi<
met perforaties en boven het voerpad zitten
gestuurde kleppen. Tot 25 % van de maxlmale ventilatie komt alle verse lucht door de
gaatjes. Bij hogere ventilatieniveaus gaan de
Ueppen geleldell~lc open.
Overige aanpassingen
- Air pathogen free-stal.
In 1995 IS gestart met de bouw van de air
pathogen free-stal (APF-stal). De APF-stal IS
een gesloten unit met twee afdelingen voor
54 gespeende biggen en vrer afdellngen voor
48 vleesvarkens. Doel IS de insleep van zieldeverweI&ers In de stal te voorl<omen door alle
binnenlcomende lucht te -filteren met behulp
van absoluut-flters voordat deze de stal In
gaat. De ventilatie IS gebaseerd op overdrul<
om te voorkomen dat ongefilterde lucht vla
keren en gaten naar binnen komt. De aanzuiging van de lucht gebeurt centraal, waarna
een voorvetwarming of koeling plaatsvindt
met behulp van een grondwatetwarmtewlsselaar. Vervolgens wordt de lucht gefilterd
waarna twee centnfugaalventilatorende lucht
in het centraal kanaal blazen. Het centraal verdeelltanaal verdeelt de lucht over de afdellngen. Per afdeling vindt er een nabehandeling
plaats vla regelI<lep, verwarming en absoluutfilters. De ventilatielucht wordt onder de
voergang door een met gaatjes geperforeerde
slang binnengeleid. D e overdrukklep w e r k t
automatisch en wordt ingesteld op t- 70 Pa.
- Bijproducten.
In 1995 zijn aanpassingen verricht voor het
voeren van natte bijproducten aan alle diercategorieën.
E r zijn drie polyester tanI<s ( M o d a ) v a n
50 m3 voor de opslag van natte bl]producten geplaatst.
In een delddrachtafdeling, twee biggenopfol<afdelIngen en twee vleesvarkensafdellngen IS het Rondo-drinl<nippelsysteem van
Dorset ge’l’nstalleerd. In de brllbal&en zijn
Verba- drinl<nlppels gemonteerd.
In twee delddrachtafdelingen en vier kraamafdelingen IS een bnjvoerclrcult aangelegd,
zodat In deze afdelingen zowel droogvoedenng als brijvoederingmogell$ IS.
l

l

l

ONDERZOEKSACCOMMODATIE

D e restloze bnjvoennstallatie v a n Agmat/
Weda IS aangepast voor het voeren van bilproducten.
- Fancom Iklmaatbeheerslng.
De Itllmaatregelapparatuur, ventilatoren en
ventiIatorl<oI<ers van Fancom BV zijn gemoderniseerd. Hlerbq IS In alle betreffende afdelingen het Exavent-systeem ge’r’nstalleerd.
- Mestbehandellngsrulmte.
in de mestbehandellngsrulmte zijn diverse aanpassingen verricht ten behoeve van onderzoek
l

naar de perspectieven van keramische membranen, Envlrom pseudo-membraan technrek,
Wildwater verdamper (Gleromaat) en diverse
andere technlelcen met betrekng tot mestbehandeling op boerdenjniveau.

- Hydrofoor.
In 1995 IS op het proefbedrqf een hydrofoor
In combinatie met een ontljzenngslnstallatle
van Bos Agro in werl<lng gesteld. Het hele
bedrijf (exclusief kantoor) wordt via de
hydrofoor van water voo1Tzlen.

Bron: Mlsset/BoerdenJ
Het centraal verdeelkanaal in de APF-stal verdeelt de gefilterde lucht over de afdelingen.

ONDERZOEKSACCOMMODATIE
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5 Bedrijfsvoering
5. I

Fokkerijbeleid en samenstelling van
de zeugenstapel

Hieronder volgt een beschrijving van het foItl<erijbeleid 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 rotatieltrulsrng die
opgebouwd IS uit de volgende rassen:
N = Nederlands landvarlcen
F = Fins landvarken
Y = G r o o t Yorkshlre zeugenlijn
Ys = Groot Yorkshlre slachtvarl<envaderdlerllln
De productie van opfolqeugen vindt plaats via
de volgende krurslngen:
0

0

N
Y
F
N

X
X
X
X
et cetera.

FYN
NFYN
YNFYN
FYNFYN

De productie van vleesvarkens vindt plaats door
de volgende kruisrng:
0

0

Ys x rotatiezeug (FYN, NFYN, YNFYN, etc.)
mestbig

w o r d e n i n d e folkerlj zijn b e o o r d e e l d o p
exterieur e n moederelgenvruchtbaarheid,
schappen.
De opfookzeugen worden diverse Ikeren beoordeeld voordat ze voor de biggenproductie worden Ingezet. Vanaf Juni 1993 zijn de zeugen aan
één van de vier onderzochte bednjfssystemen
toegewezen. Dat betelcent dat zeugen vanaf het
einde van de opfokpenode in een bednjfssysteem worden geplaatst en de rest van hun
leven In datzelfde bednjfssysteem blijven. De
zeugen verlaten alleen vlal< voor het werpen dit
systeem. B IJ spenen worden ze weer direct naar
het betreffende bednjfssysteem teruggebracht.
Hier worden ze OOIC ge’l’nsemlneerd. D e n o g
niet ge’l’nsemineerde zeugen worden tweemaal
per dag gecontroleerd op bronst. Er wordt uitsluitend doehetzelf-lel. toegepast.
Het Proefstation is deelnemer aan het PVV/II<Bproject en IS In het bezit van het AuJeszkyvncertificaat en het deelcerMcaat AR-vn-status.
Varkensproefbedrijf
Nederland”

“Noord-

en

Oost-

De zeugenstapel bestaat uit FI -zeugen (YN)
met een kern N-zeugen voor de eigen aanfol<.
In 1994 IS het proefbedrijf overgegaan op ergen
aanfok F I -opfolueugen In plaats van het aankopen van dekrijpe F I -opfolceugen. De N-opfok
zeugen worden wel aangel<ocht. Het Nedel-lands Varkensstamboek verzorgt de nummering
v a n d e biggen b e s t e m d v o o r d e opfol<, d e
inschrijving van zeugen en de Bedrijfsprestatie

-

I oets.

De samenstelling van de zeugenstapel was op
3 I december 1995 als volgt:
2% rotatlezeugen van Ikruising NFYN
3 I % rotatlezeugen van Ikruising YNFYN
36% rotatiezeugen van Ikrulsing FYNFYN
3 I % rotatlezeugen van kruising NFYNFYN
Alle opfokzeugen die ingezet worden in de vers c h i l l e n d e bednlfssystemen zijn afkomstig uit
rotatiel<rulslngszeugen. De zeugen die gebruikt
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De zeugen worden geinsemlneerd volgens de
dhz-methode met sperma van beren van de KIvereniging Noord-Oost Nederland.
In overleg met de stamboekinspecteur en een
vertegenwoordiger van de l<l wordt tweemaal
per jaar een keuze gemaald uit het berenbestand: foldechnlsch uit de Yz-beren, proefiechnisch uit de Ys-beren.
Het proefbedi-ijf is deelnemer aan het PVV/IKBproject en heeft het Aujeszl<yvrij-cerîificaat.

BEDRIJFSVOERIi’JG

Varkensproefbedrijf “Zuid- en WestNederland”

Yz-beren. Voor de productie van de vleesbiggen
worden de FI - zeugen ge’l’nsemineerd met de
Ik-usta-elndbeer.
Het proefbedrijf is deelnemer aan het PVV/II<Bproject. In december 1995 kreeg het proefbedrijf het Aujeszl<yvrij-certificaat.

Aanvulling van de zeugenstapel vindt plaats vanuit de eigen aanfok. Hiervoor is een basIsgroep
van ongeveer 55 N-zeugen aanwezig. De beste
N-zeugen (ongeveer 10 zeugen) worden geinsemlneerd m e t s p e r m a v a n N-beren. Dit
gebeurt om de N-populatie In stand te houden.
Bij de selectie van zeugen voor deze folcgroep
wordt sterk reltenlng gehouden met de vruchtbaarheid en met de moedereigenschappen.
OOI< worden de eerste-, tweede- en derdeworps N-zeugen niet gebruil<t voor de zuivere
teelt omdat van deze zeugen nog te weinig
oeaevensbeleend zijn. De tweede categorie N?xb
zeugen (ongeveer 45) wordt Ingezet voor de
vermeerdering (productie van F I -zeugen). Deze
zeugen worden ge’fnsemlneerd met sperma van

5.2 Voerschema’s
In de tabellen 8 tot en met 12 zijn de standaardvoerschema’s weergegeven die binnen het
PrakijI<onderzoel<Varkenshoudenj In 1995 w e r den gehanteerd.
De zuigende biggen worden afhanl<elljl< van de
bednjfssituatle en proeven wel of niet bljgevoerd met vast voer.
In het kader van onderzoek IS een deel van de
vleesvarl<ens beperl<t gevoerd en/ofIS fasenvoedenng toegepast.

Tabel 8: Voerschema opfokzeugen
lichaamsgewicht
23 I<g
23 kg

- 35 I<g
- Inzet in dekstal

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

Tabel 9: Voerschema guste en dragende zeugen
zeugenvoer dracht (EW= I ,OO)

stadium

eersteworpszeugen
kg/zeug/dag

tussen spenen en delken
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

oudereworpszeugen
kglzeugldag
3,5

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

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

Bij lage ruimtetemperaturen wordt het voerschema verhoogd

BEDR!/FSVOERII\IG
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Tabel 10: 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+‘+

0,5
LO
2,5
3,O
315
4,O
4,5
5,5
695

~
bq afwqltende energlewaarde lactozeugenvoer wordt voerschema aangepast
-‘.‘-: norm: eersteworpszeugen
I ,5 Ikg + 0,5 Ikg per big
oudereworpszeugen: 2,0 kg + 05 Ikg per big

Tabel I I

: Voerschema gespeende biggen

stadium

voersoor-t

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

speenkorrel
biggenlcorrel

Tabel 12: Voerschema vleesvarkens
stadium

voersoot-t

weel< I t/m 4 na opleg
week 5 na opleg
weelc 6 tot afleveren

startkorrel (EW= I ,06 - I ,08)
startltorrel/vleesvarl~ensltorrel
vleesvarkensltorrel (EW= I ,07 - I ,09)
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5.3 Klimaatinstellingen
Tabel 13 geeft een overzicht van de Mimaatinstellingen die door het PrakjkonderzoekVarkenshoudenj als richtlijn gehanteerd worden. De
bandbreedte bedraagt 5°C en de thermoneutrale zone 2°C. Akankelijlc van het hulsvestlngs-

en ventilatiesysteem kan dit schema worden
aangepast. Daarnaast geldt dat het gedrag van
de varl<ens bepalend is voor de temperatuurinstelling.

Tabel 13: Instellingen klimaatregelapparatuur
streefwaarde
ruimtetemperatuur
diercategorie
guste en dragende
zeugenafdelingen
- guste zeugen
- dragende zeugen:
Individuele huisvesting
groepshuisvesting
kraamafdelingen
volledig roostewloer
met blggennestverwarming’~’
- voor het werpen
- tijdens het werpen
- na het werpen

(“C)

ventilatie
(m3/uur/varlien)

maximum
ventilatie
(m3/uur/varl<en)

20

40

I 50

18
16

40
40

150
150

18
22

50
50
50

250
250
250

26
26
24
20

10

30
30
30
30

22
22
19
19

10
10
15
23

I 00
100
100
I 00

18

minimum

blggenopfol<afdellngen
halfroostewloer
met VIOewe~armlng”‘~~~
-dag
- dag
- dag
- dag

I
5
7
45

vleesvarl<ensafdelingen
halfroostewloer met
vloervetwarming
-dag I
-dag 6
- dag 45
- dag 100

’

bij halfroostewloer zelfde schema
bl] volledig troostervloer schema streefwaarde rulmtetemperatuur 2°C hoger
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Tabel 14: Entschema Praktijkonderzoek Varkenshouderij
VlekzIekte

opfol<zeugen
zeugen

leeftijd 4 à 5 maanden
tijdens de zoogperiode

Pat-vo

opfoI<zeugen
eersteworpszeugen

leeftijd 6,5 maanden
tijdens de zoogperiode

E-Coli

zeugen

2 en 6 weken voor werpen

Aujeszky

zeugen en beren
opfoI<zeugen

één keer per 4 maanden (alle zeugen en beren tegelijk)
drie keer:
- 10’ - 12” levensweek (= bij opleg)
- I 4e - 16” levensweel< (= 4 welten na opleg)
- 20’ - 26” levensweelc (= einde opfok)
twee keer:
- 10” - 16’ levensweek (= binnen 6 wel<en na opleg)
- 14” - 20’ levensweek (= 4 weI<en na eerste enting)

vleesvarkens

5.4 Entschema’s
Op de drie locaties van het Pral~tljkonderzoelc
Varkenshoudenj wordt het entschema zoals
weergegeven In tabel 14 toegepast. Door specifieke omstandigheden kan van het schema afgeweken worden.

5.5 Hygiënische maatregelen
Op alle drie de locaties is een duidelljl<e schelding tussen schone en vuile weg en een hygiënesluis aanwezig.
In Itraamafdellngen, gespeende biggen-afdelingen
e n vleesvarkensafdellngen w o r d t h e t all I n all out systeem toegepast. Op het Varl<ensproefbedrijf 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.
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Daarna wordt met de hogedrukspuit een deslnfectiemlddel verneveld. De mestputten worden
na Iedere ronde leeggemaakt.
De vlregen worden bestreden door vliegdodende middelen te vernevelen of te smeren en
door de “drijfmestvlieg” In de afdelingen te
brengen (Entomax-systeem). Indien nodig
wordt een madendodend middel in de mestputten verspreid.
De zeugen worden een weel< voor het werpen
ontschurft en ontwormd. Daarnaast worden rn
het voorjaar alle zeugen twee keer met 10
dagen tussentijd ontwormd en ontschurft. Op
het proefbedrijf te Rosmalen I S, ter voorberelding van een proef om het bedrijf vrij te maken
van schurft, In 1995 gestopt met de preventieve
schurftbehandelingen.
Bij het verplaatsen van de zeugen van de
drachtafdeling naar de kraamafdeling worden de
zeugen gedoucht.

6Bedrijfsresulaten
6. I Overzicht van de varkensstapel
In tabel 15 is de samenstelling van de varkensstapel van de drie proefbedrijven weergegeven.

6.2 Technische resultaten vermeerdering
De technische resultaten van de drie proefbedrijven worden mede bepaald door de verschll-

lende onderzoeken die daar plaatsvinden. De
onderzoel<en kunnen zowel een positief als een
negatief effect hebben op de technische resultaten. Om deze reden mogen de resultaten niet
onderling vergelelten worden.
In tabel 16 tot en met 18 staan de productieresultaten van de drie proefbedrijven weergegeven.

Tabel 15: Samenstelling varkensstapel per 3 I december 1995
Rosmalen
Opfokzeugen
Zeugen
Zoelcberen
Biggen bij de zeug
Gespeende biggen
Vleesvarl<ens
“’ Er

IS

I53’E
412
4
615
1038
850

Raalte

Sterltsel

58
295
4
575
806
712

110
432
3
830
1300
967

een hoog aantal opfolueugen aanwezig In vet-band met het onderzoel< naar de vier bedn~fssystemen

Tabel 16: Bedrijfsresultaten zeugenhouderij
Bednjfsresultaten zeugen houdenj

’

Gemiddeld aantal aanwezige zeugen
Gemiddeld aantal aanwezige opfolceugen

Rosmalen

Raalte’

Sterke

398
176

285
19

414
I 06

Bednjfsworprndex
Grootgebrachte biggen per zeug per jaar
Gespeende biggen per zeug per jaar

2,32
2 I ,4
22,6

2,26
2 I ,72
2237

2,36
22,2
23,4

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

IO,9

I I,I

I I,I

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 (%)

28,3

3 I ,92

27,6

5,6
4,I
28
40
40

7,3
3,9
40
472
50

6,2
3,3
31
42
45

Eerste worpen (%)
Herinseminaties (%)
Afbgpercentage van eerste Inseminatie (%)

19
I I
85

17
10
81

15
10
86
226
68
24

0,6
I 2,0
916
3,3

0,8
9,52

0,7
I 0, I

I 0,o

I 0,o

4,O

336

Leeftijd eerste inseminatie (dg)
Aanvoer-/oplegleeftijd opfokzeugen (dg)
Uitval opfokzeugen (%)
Gemiddelde leeftijd bij ukval opfokzeugen (dg)

229
72
723
215

223
181
9
215

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

72
2.57
337

71
24,7
326

203
72
25,0
327

Berelcend op basis van het Informat~emodel Varkenshouden~.
’ In Raalte wordt een aantal zeugen (In 1995 50) gehouden onder de condities van het ISC (Internationale Scharrelvlees
Controle). Dit heeft Invloed op de gemiddelde resultaten en leidt onder andere tot een langere zoogpenode en een lager
aantal grootgebrachte blggen per zeug per jaar.
3 In verband met het onderzoel< naar de vier bednjfssystemen zilt- extra opfokzeugen opgefol<t.

Het gemiddeld geboortegewlcht In grammen was in Rosmalen 1442, in Raalte 1536 en In Sterlcsel
1483.
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Tabel 17: Reden afvoer zeugen in percentages
Reden
Beenwerkaandoenlngen
Reproductie
-

niet heng
gust
terugkomen
selectie

- overige productie
Overige
Totaal

Rosmalen

Raalte

Steksel

20,2

13,5

21 ,o

8,2
318
24,7

4,7
I 0, I
I4,2
I2,2

314
9,7
815
I5,3

IO,8
30,4

I4,8
30,5

5,7
36,4

I,9

I 00

100

I 00

Raalte

Sterksel

Tabel 18: Technische resultaten biggen in de opfokperiode
Rosmalen
Gemiddeld speengewicht In kg
Groei/dier/dag in gr
Voeropname per dag In Ikg
Voederconversie

7,5
382
0,59
I ,54

9,2
418
0,65
I ,56

7,4
397
0,6 I
I ,54

6.3 Technische resultaten vleesvarkenshouderij
In tabel 19 staan de technische resultaten van de vleesvarl<enshoudenjvan de drie proefbedrijven.
Tabel 19: Technische resultaten vleesvarkenshouderij
Rosmalen
Aantal afgeleverde varkens
Gemiddeld opleggewicht In kg
Gemiddeld aflevergewichtIn kg
Gemiddeld geslacht gewicht rn kg
Aantal mestdagen
Groei/dier/dag in gr
Voeropname per dier per dag in kg
Voederconversie (Icg voerkg groei)
EW-conversie
Uitval van opgelegde dieren In %
Gemiddeld vleespercentage
Type AA in %
Type A In %

2.582
26,5
I Il,2
86,5
I 08
786
2, I 2
2,7 I
2,86

I,5
55, I
IO,7
71,l

Raalte

Sterl<seI

I .995
2497
I IO,4
85,5
112
768
2,06
2,68
2,90

3.025
24,5
I I I,I
86,2
114
76 I
2,04
2,68
2,90

0,5
54,8
I6,6
71,6

3,4
54,8
I l,4
74,5

52

6.4 Toelichting bedrijfsresultaten
Op alle drie de bedrijven liggen de technische
resultaten op een goed niveau. Ten opzichte
van 1994 zijn de technische productieresultaten
Iets verbeterd. De uitval van de gespeende brg-
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gen is op alle drie de bedrijven te hoog. Problemen met slingerzlelcte/oedeemzlelcte en/of
speendiarree zijn hier de beIangnjI<ste oorzaal<
van. De onderzoelten die uitgevoerd worden
be’i’nvloeden de technische productieresultaten.
Dit kan zowel in positieve als negatieve zin zijn.

7 Financiën
Het totale tekort van het PralctijI<ondet-zoel<
Varl<enshouderijIn 1995 bedroeg f 7. I27.000,-.
Hiervan werd f 2.0 I O.OOO,- via de derde gelds t r o o m g e f i n a n c i e r d . H e t “regullere” teltor-t
bedraagt f 5. I I7.000,-. Dit is hoger dan nor-

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

Voorlopige jaarrekeningen over 1995 x f. I .OOO,
Rosmalen

Raalte

Sterl<seI

Totaal

Ontvangsten:
Dieren:

- Vermeerdering
- Mesterij
Onderzoekrapporten
Overige
Subsldre:
- Regulier
- Aanvullend

521
608
I 07
249

410
457

513
716

14

5

I ,444
I .78 I
I 07
268

2.995
1.789

77 I
56

1.35 I
I 65

5.1 17
2.0 I 0

TOTAAL

6.269

I .708

2.750

I 0.727

Personeel
Diverse onderzoel&osten
Stalaanpassingen
Bedrijfskosten
Exploitatie
Huisvesting
Automatlsenng
Publicaties
Overige

2.486
2.050
80
150
769
304
234
161
35

643
I 74

930
186
420
232
915

72

7
7
53

4.059
2.4 10
500
537
2.343
304
246
I 68
I 60

TOTAAL UITGAVEN

6.269

I ,708

2.750

I 0.727

ONTVANGSTEN

Uitgaven:

FINANCIEN

155
659
5
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8 Organisatie
In totaal zijn bij lhet Pral<tlll<onderzoel< Vakenshoudenj ongeveer 65 mensen wekzaam. De
meeste onderzoel<ers en ondelToel<sasslstenten
werl<en vanuit het hoofdkantoor In Rosmalen.
Daar zijn ook de directie en de ondersteunende
afdelingen gevestigd. Op elk van de drie proefbedrijven werken een bedrijfsleider, een assistent-bedrijfsleider, regionale ondei-zoekers en
medewerl<ers.
Vanaf januari

1994 IS d e landelrjlte

“Pral<tl~ltonderzoelc Val-l<enshoLldel-IJ” v e r a n t woordelijk voor Ihet beleid en de ultvoenng van
het onderzoelc op de dne locaties. Twee regronale bestuurscommlssles onderhouden de relaties met het bednjfsleven In de regio en bewaken het karaIder en de kwalltelt van de reglonale proefbednjven. Een vertegenwoordiging van
de regionale bestuurscommlssles in het landeli$
bestuur garandeert de Ireglonale Inbreng In het
programma van het Prakti)ltonderzoel<.

stichting

8. I Bestuurssamenstellingen per I januari 1996
Bestuur Praktijkonderzoek Varkenshouderij
Naam

Organisatie

Functie

Chr.W.C. van Gisbergen
J.W. Hendriksen
C.A.J. Das
H.C. In ‘t Hout
J, Martens
Ir. B.J. Odink
Ir-. G. de Peuter
W.H. Rijkenbarg
F.J.M. Vrenlten
ing. H.J.M. Boelnjlt
dr.Ir. L.A. den Hartog
Ir. J. van Bodegraven

Produlctschap Vee en Vlees
Regionale Varkensproefbedrijven
Regionale Varkensproefbedrijven
Landbouwschap
Landbouwschap
Produktschap Vee en Vlees
Directie Landbouw van het MLNV
Regionale VarkensproefbedrijvetRegionale Vakensproefbedrijven
Landbouwschap
Pral<tijl<onderzoel< Varltenshouderlj
Directie Wetenschap en IKennIsoverdracht
van het MLNV
Produl&chap Vee en Vlees

voorzitter
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviserend lid
adviserend lid

dr. J.H. Westerhuls

agendalid
adviserend lid

Mutaties bestuur:
De heren J. de Veer en J.C. Schep, vertegenwoordlgers van het Produl&chap Vee en Vlees,
de heer A. Lanting, vertegenwoordiger van het
Landbouwschap en de heer dr. F. van Vugt, vertegenwoordiger van de NRLO zijn afgetreden.
Door de reorganlsatrebinnen het MInIstene van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben de
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bestuursleden Ir. C.J. Janmaat, drs. J.E. Stienstra
en mevrouw dr.Ir. A.J. van der ZIJPP afscheid
genomen van het bestuur.
Toegetreden als bestuursleden zijn: de heren
C.A.J. Das, afvaardiging van het regionale Varkensproefbednjf te Sterksel, H.C. in ‘t Hout en J.
Martens namens het Landbouwschap.
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Regionale

Bestuurscommissies

Varkensproefbedrijf

“Noord-

en

Oost-Nederland”

Naam

Organisatie

Functie

J.W. Hendriksen
W.H. Rijltenbarg
Ir. J.A.M. Voermans
Th.A.M. Hakvoort
J. Hendrks
H.C. In ‘t Hout
J. Klaassen
H. Kloosterman
G.A. I<oers
H.H. de Lange
J.A. Stegeman
Ing. H. Altena
drs. F.J. Bouwkamp
Ir. E.M. Steenland

LTO MldOost
ZMO

voorzitter
vice-vool7itter
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviserend lid
adviserend lid
adviserend lid

Proefstation voor de Varkenshouderij
LTO MldOost
Ver. BednJfsvoorllchtlngIJsselmeerpolders
NLTO
NLTO
FLTO
LTO MidOost
LTO MidOost
LTO MidOost
bednjfslelder Varkensproefbednlf te Raalte
Gezondheidsdienst voor Dieren
CL Overijssel

Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-Nederland”
Naam

Organisatie

Functie

F.J.M Vrenl<en
C. Das
ir. J.A.M. Voermans
F. van Helvoort
A.L.T. Hllhorst

LLTB
NCB (valcgroep Varkenshoudenj)
Proefstation voor de Varltenshouderij
ZMO
ABTB
WLTO
LLTB

voorzitter
vice-voorzitter
secretans
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviserend lid
adviserend lid
adviserend lid

A.J. van der Marl<
E. Thljssen
P. Vlemminx
dr. W. Hunneman
Ir. J.M.I.G.A. Rooijalkers
J.A.C. Broekman

NCB (vakgroep Varltenshouderij)
Gezondheidsdienst voor Dieren
CL Noord-Brabant
bedrijfsleider Varkensproefbedrijfte Sterl<seI

Mutaties bestuur:
A f g e t r e d e n IS de heer J. de Feyter van der
Hoofd, LTO Mid-Oost. Hiervoor IS nog geen
opvolger aangewezen. De heer J. Mar-tens I S
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afgetreden en opgevolgd door de heer P. Vlemminx (NCB).

ORGANISATIE

-Ing.

- ir.

-

Hoofd
- dr.lr. G.B.C. Backus
Bedrijfseconomie
C.E.P. van Brakel
Bednllsbegeleldingssystemen
- Ir. E.R. tsr Elst-Wahle
Produktw en management
- Ing. J.H.A.N. Adams
- dr.lr. J.W.G.M. Swinkels
ArbeId en orgamsatle
P.F.M.M. Roelofs
Merkentoets
- Ir. J.W. van Riel

- ir.

Reproduktie en Kwaliteit
Hoofd
drs. P.C. Vesseur
Kwakteil IKB-big
- ir. J.B. van der Fels
Kwaliteit
- Ing. J.H. Huiskes
Gezondheld
-drs. C.N. Huysman
-Ir. M.H. Bokma-Bakker
Voedmg
- ir. C.M.C. van der Peet-Schwerlng
Toepassing dierherkenmng
-Ir. P.J.L. Ramaekers
Bijproducten en granen
-Ir. R.H.J. Scholten
Reproductie
- Ir. M.C. Vonk

HulsvestIng en Mllleu

Hoofd
-Ir. J.A.M. Voermans
M111eu
- Ing. G.M. den Brok
- ing. J.P.B.F. van Gastel
J.G.L. Hendrlks
- Ir. N. Verdoes
Meet- en verwerklngstechniek
- R.B.W. van de Camp
Klimaat
- Ir. P.J.W.M Geur&
Hulsvesting
- Ing. J.J.J. Smeets
- Ir. H.M. Vermeer
Bedrljlsultrusting
- ing. J.J.H. Huilben

Economie en Bedrijfsvoering

Hoofd
- A.E.W.M. van der LIndenJanssen
Medewerkers
- M.U.C. Havermans
- Ing. A.M.A. van Rooy
Blbllotheek
- C.J.K. v. Rooyen-Hageman

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

dr.lr. L.A. den Hartog

Rosmalen

Bednlfslelder
- M.E. Parllo
Assistent-bednjfslelder
-J.l. den Brok
Medewerkers
- H.A.A. van den Brand
- P.J.T.J. Koenders
- P.J.M. Vermeer
- M.W.P. Verstegen
Techmsch medewerker
- Th.G. van Hattum

Proefbedrijf

-

-

Algemene Zaken

Bedrlllslelder
-Ing. H. Altena
Assistent-bedrijfsludar
- R.W.M. Kiekebosch
Regionaal onderzoekers
- ing. J.G. Plagge
- Ing. M.G.M. Vrlelink
Medewerkers
- I.A. Alferink
- M.G.M. van Tongeren
- H.J.M. Vefderman
Hulshoudelllk medewerkster
-Mw. N. Tuinlnga-ledema
Technisch medewerker
-J.H. Kortman

Varkensproefbedrijf ‘Noord- en
Oost-Nederland’

Bedryfslelder
-J.A.C. Broekman
Assistent-bedrlffslelder
- J.P.C. Maas
RegIonaaI onderzoekers
-ing. A.I.J. Hoofs
-Ing. D.J.P.H. van de Loo
-ing. M.P. Voermans
Medewerkers
- M.N. Naessens
- J.M.J. Pluk
- ing. A.J.A.M. van Zeeland
Technische dienst
- H.J.J. Polman
- B. Noordman
Admmistratlef medewerker
- P.W.J.H. Kersten

Varkensproefbedrilf
West-Nederland”

“Zuid- en

Secretaresse
Th.M. Boeijen
Typiste
M.H.G.J. van Dijk-Geelen
Telefonlsteslreceptiomstes
- M. Moerlngs-Schults
J.M. v.d. Pol-van Rosmalen
Secr VPB-enlpersonele zaken
M.J. van der Schoot-Verbraak
Medew flnanc~elelmatenele zaken
E.W.M. van Zundert

,__________________-___-___-_ ~_--------_-------------------

- G.J. F. Koekkoek
Appl~cahe-onhwkkelaar
- Ing. H.J.P.M. Vos
Onderzoeksasswanttatlstlsch
medewerker
ing. G.P. Binnendijk

Automattsenng

Mutaties personeel Praktijkonderzoek
Varkenshouderij 1995
Proefstation voor de Varkenshouderij
De volgende personen zijn in dienst getreden
bij het Proefstation voor de Varkenshouderij te
Rosmalen:
Ing. J.H.A.N. Adams
Ir. M.H. Boltma-Baltker
H.A.A. van den Brand
R.B.W. van de Camp
Ir. P.J.W.M. Geur&
M.U.C. Havermans
Ing. J.J.H. Huyben
C.J.l<. van Rooyen-Hageman
ir. M.C. Vonl<
De volgende personen hebben het Proefstatlon
voor de Varkenshoudenj verlaten:
E.H.P.M. van Tiel
E.I<. Patz
Ing. A.L.P. van der Sande-Schelkens
M. Dekkers
Ir. B.P. Heitlager
Ir. I.A.A.C. Mouwen
ir. F. van der Wilt
B.R.E. van de Camp
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Varkensproefbedrijf “Noord- en OostNederland”
De heer R.J. Beumer heeft het Varl<ensproefbedrijf verlaten.
Varkensproefbedrijf “Zuid- en WestNederland”
De heer L.J. van Veldhoven IS opgevolgd door
ing. A.J.A.M. van Zeeland

8.3 Commissies
Het bestuur IS bevoegd ad hoc commissies In te
stellen voor een bepaalde activiteit of met een
speciale opdracht. Voorbeelden zijn een heropenings- of een bouwcommissie. Rosmalen
heeft als permanente commissie de dienstcommlssle. Deze behartigt de belangen van de
medewerlcers en draagt bij aan het functioneren
van de organisatie.
Dienstcommissie Proefstation voor de
Varkenshouderij
D e dienstcommissie v a n h e t P r o e f s t a t l o n
bestond in 1995 uit:
1.1. den Brok
M. Moerings-Schults
Ir. C.M.C. van der Peet-Schwenng
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