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Voorwoord
Het jaar 1996 was voor de varl<enshoudenj een jaar

glënische unit in Rosmalen zijn in 1996 dieren met

met goede opbrengstprrjzen. Op de bedrijven werd
weer geld verdiend, wat In veel gevallen resulteerde

een hoge gezondheldsstatus aangevoerd In het

In het malten van plannen voor verbouw of nieuwbouw. In zo’n periode IS er extra behoefte aan re-

Ook zijn er het afgelopen jaar weer drverse voor de

sultaten van het prakti~ltonderzoelc om de nleuwste

men door het Pral<ti$onderzoekontwklteld.

vindingen en ontwlItl<eIingen in de genoemde plannen mee te nemen.

Dit IS slechts een greep uit de actIvIteIten van het
afgelopen jaar, waarvan de meeste ook In 1997 nog

kader van onderzoek naar vri)wanng van dlerzlekten.
p&ti$ haalbare en betaalbare Groen Label-syste-

doorlopen. In dit jaarverslag treft u per onderzoeltsVoor het PrakttrjI<onderzoel<Varl<enshouderij was

programma de stand van zal<en aan.

1996 een jaar met een record aan artIkelen en
onderzoekrapporten, die hun weg vonden naar de

In het afgelopen laal- is ook het rapport Peper ver-

pral&jI<. Het rapport “Dubbelslag” dat samen met

schenen, waarin gepleit wordt voor een heldere
verdeling van de verantwoordeli$heId voor over-

CLM is opgesteld en uitgeblxht, is rn de eerste
maanden van 1996 op vele discussie-avonden uitgebreid belicht. In dit rapport wordt aangegeven dat

heid en bedn)fsleven ten aanzien van onder andere
het pral<tijl<onderzoel<.Dit heeft er toe geleld dat de

bedriJfsontwll&elin,
0 en milieuwinst samen Ikunnen

50/5@financiering

gaan. In Rosmalen werd de vergelI$lng van zeugen
In vier verschillende bedqfssystemen afgesloten. De

worden beëindigd en zal worden vervangen door

resultaten van dit meeqange onderzoek zqn tijdens

door het bestuur besloten om als Pral&)l<onderzoel<

een studlemrddag gepresenteerd. De resultaten van

Varkenshoudenl mee te gaan In het op te richten
I<ennlscentrum Wageningen en om samen met de

de rotatlekrurslng, die sinds de start van het Proefstation loopt, zijn naar buiten gebracht. Mede door
p r o e v e n bij het PralQl<onderzoel< IS d e Pavantnham op de markt geltomen. Het Varl<ensproefbedrijfte Sterksel heeft In 1996 het 25-Jarig jubileum
gevierd door middel van een studiedag en open

van het Pral&jl<onderzoek zal

opdracht- en programmafìnanclenng. In dit kader

IS

andere taken In de veehouderij de Ikrachten te
bundelen. Deze ontwlkelingenzullen in 1997 verder gestalte moeten kriJgen.

dagen. Tijdens de open dagen kwamen ongeveer

W IJ hopen dat de resultaten van het Pral4tl$onderzoel< u van nut geweest zijn, en dat ook In de toe-

10.000 bezoelters zich op de hoogte stellen van de
nieuwste ontwikkelingen In het onderzoel<, zoals de

komst zullen zijn. Vanaf deze plaats willen wiJ ledereen bedanlten die een bijdrage heeft geleverd aan

goedkope Groen Label-systemen en verlaagde

de activiteiten van het Praktijkonderzoek Varkens-

luchtinlaatsystemen. In Raalte werd door het Voorlichtingsbureau Vlees, het Produl<tschap Vee en

houdeq.

Vlees, de Dlerenbeschermrng, MIlIeudefensIe en de

dr.ir. L.A. den Hartog,

Consumentenbond de promotiecampagne voor
scharrelvlees gestart. Via onderzoel< op het Varkens-

directeur

proefbedrijf zal OOI< ondersteuning aan de scharrelvat-kenshouderij worden gegeven. In de bednlfshy-
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Chr. W.C. van Gisbergen
voorzitter
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INHOUDSOPGAVE

I Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij
Het Pral~ijI<onderzoel< Varl<enshoudenj werld aan
praksche oplossingen voor huidige en toel<omstige
knelpunten in de varkenshouden) en geeft richting
aan gewenste ontwklngen. De daarvoor benodigde kennis komt voort uit onafhanltelljlc praldilI<gericht onderzoek Het onderzoek heeft naast een
waardebepalende ook een Inltrërende taak en leidt

Raalte

tot brukbare resultaten en praldijkrijpe systemen.
Kennisoverdracht vindt plaats via excursies, pubkatres, studiedagen en lezingen. Met deze manier van
werl<en levert het Praktill<onderzoelc Varl<enshouderIj een essentiële bijdrage aan de ontwikeling van
een moderne, levenskrachtige en maatschappelqk
verantwoorde varkenshoudenj.
Het Pral&jl<onderzoelc Varl<enshoudenj

IS

bedoeld

voor mensen en Instellingen die In of voor de sector werl<en:
- varkenshouders en hun organisaties;
- beleldsdirecties van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en VIsserIJ;

- Vakensproefoedrgf

“Noord- en Oost-Nederland”

Drosteweg 8
8 I 0 I NB Raalte
Tel: 0572

- 35 2 I 74; fax: 0572 - 35 I 9 60

- voorlichting;
- onderwijs, unlversltelten en Instituten;
- toeleverend en verwerlcend bedrijfsleven;

- Varkensproefoedr~f “Zu/d- en West-Nederland”

- productschappen;

Vlaamseweg 17
6029 PI< Sterltsel

- maatschappelIjl<e groeperingen die zich onder an-

Tel: 040 - 226 23 76; fax: 040 - 226 53 85

dere richten op de varkenshoudenj.
Dezelfde mensen en Instellingen fungeren vaal<
weer als informatiebron voor het opstarten van
nreuw onderzoel<. Door deze wIsselwerkIng

het

De totale onderzoeksaccommodatre in Raalte, Rosmalen en Sterksel omvat ongeveer 1200 zeugen-

Pr&@onderzoel< Varkenshouderij bij uitstek ge-

plaatsen en 3000 vleesvarkensplaatsen. Voor de
drie proefbedrijven IS er één onderzoeltsplan en één

schikt om de afstand tussen theorie en praldlJl< te

gezamenlijk budget.

IS

overbruggen.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Het Pral~tljltonderzoel< Varl<enshoudenl vindt plaats

Visserij en het Produktschap voor Vee en Vlees ver-

op drie locaties:

zorgen de baslsfinancierrng van het Pral&jl<onder-

- Proefstat/on voor de Vurkenshouder~

zoek Varkenshoudenj. De regionale proefbedrijven

LunerlCampweg 7

ontvangen ook een bijdrage van het regionale be-

Postbus 83
5240 AB Rosmalen

projecten uit op basis van contracten met zowel de

Tel: 073 - 528 6.5 55; fox: 073 - 52 l 82

drijfsleven. Ook voert het Praktijl<onderzoel< extra
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overheid als het bednjfsleven.
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2 Onderzoek
Het Pral~t$ondet-zoel< Vatkenshoudet-tl werkt met
meeqartge onderzoel<spt-ogramma’s. In 1996 zqn enItele programma’s afgesloten. Andere programma’s
lopen door, of zty tn 1997 opgestart. In dtt Jaarverslag worden de volgende pt-ogramma’s beschreven:
- Arbeid en arbetdsomstandtgheden op varlcensbedrijven.
- Kwalttettsverbetertngtn de producttel<eten

vat--

ltenshoudert, OP basts van tnformatte-uttwtsseling.
- Verbetering van de varkensgezondheid en ver-

2. I

mtndertng van het dtergeneesmtddelengebrutl<.
Het voeren van bqproducten en alket-bouwprodutten.
- Verbetering van de concurrentteposttte van de
Nederlandse varkenshouden).
- WelziJn, levensduur zeugen en enet-gteverbtxtk
op varl<enshoudet-tlbedt-tyen.
- Mtneralenstroom en mestbehandeltng op varkenshoudertjbedtyven.

Arbeid en arbeidsomstandigheden op varkensbedrijven

In het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij wordt aandacht
besteed aan het terugdringen van de stofconcentratie in stallen, het meten van de geluidsbelasting, het ontwikkelen van gemakkelijk reinigbare stallen en het inventariseren van
werkmethoden met een geringe belasting van de nek en de lage rug.

F

De werkmethode moet worden aangepast aan het huisvestingssysteem

5
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Arbeid bij drachtige zeugen in groepshuisvesting

steld. De controleerbaarheid van de zeugen

IS

het

beste in systemen met geII+tijdIge voedenng van de
zeugen en In systemen waar het verschil In drachtigheldstadium binnen een (groeps)hol< het Itlelnste IS.
Geluid
In 1996 zrjn In een onderzoek de geluldsexposltle-

tions en B~ofix. Bij de arbeidsbehoeftekon g e e n
Invloed van het hulsvestlngssysteem worden vastge-

niveaus bepaald van de verschillende bewerlcingen
op het varkensbedrIjf. De meetresultaten worden in
1997 verwerld en geordend. In combinatie met de
bekende taakljden voor de bewerkgen wordt de
geluidsbelastlng per weel< berekend. Het risico op
gehoorbeschadiging kan adequaat worden beperld
door het dragen van gehoorbeschermlngsmiddelen
tijdens werkzaamheden waarbij spral<e is van hoge
geluidsniveaus.
Meetprotocol voor stofconcentraties
In 1996 IS samen met het Prak#onderzoel< voor de
PluImveehouderij gewerkt aan een gezamenlljl< meetprotocol voor het bepalen van stofconcentmtles In
pluimvee- en varkensstallen. Doel hiervan IS het beter
vergelilkbaar maken van onderzoel<sresultaten en het
kunnen uitwisselen van meetapparatuur, waardoor
deze apparatuur efficiënter kan worden Ingezet.
Fysieke belasting
Eind 1996 IS een gezamenlrjk project gestart van PV
en IMAG-DLO, gericht op de preventie van lagerugklachten van varkenshouders. Het project wordt
uitgevoerd In opdracht van LTO Nederland en
InterpolIs. Op tien bedrijven worden de effecten
van verschillende vormen van stalinrichting en het
gebruik van verschillende hulpmiddelen op de piel<en duurbelasting van een persoon vastgesteld.
Overige projecten

Een goede werkhouding helpt rugklachten te
voorkomen

ONDERZOEK

- Effect van inwel<en bij het reinigen

n

6

2.2

Kwaliteitsverbetering in de productieketen varkenshouderij op basis van informatieuitwisseling

Kwaliteit van varkensvlees als product betreft behalve aan het vlees meetbare kenmerken
in steeds grotere mate ook informatie die met het product meegeleverd kan worden. Dit
kan informatie over de houderij- of huisvestingsvorm tijdens de groeifase en/of daarvoor
zijn, 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.
Doel

taalsgewijs teruggekoppelde slachtresultaten. De be-

Dit onderzoekprogramma heeft als doel:

zondheidsstoornissen vormden de belangrijl<ste In-

- Verbetenng v a n procesbestunng, kwalitelts- e n

formatie voor de vermeerderaar uit de eerste twee

oordeling van de biggen en het optreden van ge-

herltomstborging, d o o r informatie-uItwisselIng

welten na opleg in de vleesvarltensfase.

binnen en tussen de verschillende fasen van de
varltensvleesproductie.

- Het formuleren van nieuwe productlewijzen en

Elektronische transponders als middel voor
dierherkenning en andere toepassingen

producten, die aanslulten bij de wensen van althans een deel van de consumenten en die daar-

Het

door geschkt kunnen zijn voor een deelmarl&

handweger het gewicht van in groepen gehouden

IKB-big; informatie-uitwisseling tussen ver-

vleesvarkens gedurende het groeitraject automatisch Individueel vast te leggen. Hierbij wordt ge-

meerderaar en mester

bruik gemaakt van (gel’njecteerde)

IS

mogelijk geblelten met behulp van een voor-

transponders.

Ook het signaleren van varkens met aandoeningen
Binnen dit project hebben vermeerderaars, naast
diergegevens, voornamelijk Informatie over de voeding en de gezondheldsstatus (aflevetformulier) van
de dieren meegeleverd. De vleesvarkenshouders

IS met behulp van elektronische dlerherltennlng en
een eenvoudige uitleesantenne aan de droogvoer-

balc (brijbak) of de dnnl<balt mogelIjI<. Tenslotte kunnen handcomputers voorzien worden van een uitleesantenne waarmee de registratie van aandoenln-

hebben hun ervaringen in de eerste weken na opleg
(oplegformulier), voornamelljlc met voedlngs- en

gen en behandelingen per dier eenvoudig kan

gezondheldsaspecten, als belangrijke informatie
teruggeleverd. Slachtresultaten werden binnen

gebrukte handcomputer was echter niet praldlsch

vleesvarkensbedrijven per vermeerderaar en opleg-

plaatsvinden. Het formaat van de in het onderzoel<

datum verzameld en per kwartaal naar de deelne-

genoeg. Wanneer injecteerbare transponders voor
dierherkenning gebruikt zouden gaan worden, zijn

mende bedrijven teruggekoppeld.

er diverse extra toepassingsmogelljltheden.

Bereltend

IS

dat de kosten van de informatie-ultwis-

seling al worden gecompenseerd door een verbe-

Zware vleesvarkens en Pavantri-ham

tering van de groei van 9 gram (of een verlaging van
de EW-conversie met 0,O 15, of een verlaging van

Vleesvarkens kunnen worden afgemest tot een dui-

de uItval met 0,3%).
B IJ de beoordeling van de verstrekte informatie von-

delijlc hoger aflevergewicht dan In de huidige var-

den de vleesvarltenshouders vooral de Informatie

135 kg groeien de varkens goed door. Boven een

over (groeps-)medlcljngebruk gedurende de opfolc
zeer belangt?& De vermeerderaars waren vooral

wel duIdelIjk af Bij toenemend gewicht stijgt het aan-

gel’nteresseerd in de, per vleesvarl<enshouder, kwar-

houdingspercentage en daalt het vleespercentage. )

7
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kenshoudenj gangbaar

I S.

In het traject van I 10 tot

levend gewicht van 140 kg neemt de groeisnelheid
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smaakelgenschappen. Het productleproces dat hiervoor is gebrtkt komt overeen met het proces dat
wordt gebr& voor bqvoorbeeld de productie van
Zuid-Europese gedroogde hammen, zoals de Parmaham.
Op dit moment wordt In Nederland een ham, op
de via drt onderzoel<ontwikelde manier, geproduceerd onder de naam Pavantri-ham.
Vleesvarkens uit rotatiekruising
Vleesvarl<ens uit de rotatlel<ruislng met Fins Landvarken, Groot Yorkshlre en Nederlands Landvatken
hebben goede en uniforme groelresultaten en vleeskenmerken. Dit was de conclusie na een vergel$ting
v a n vleesvarl<ens uit rotatiel<n_isingszeugen m e t
vleesvarl<ens uit F I -zeugen (met Groot Yorkshlre
en Nederlands Landras), waarbij de groerresultaten
(groei en voederconversle) wat gunstiger waren
voor vleesvarkens uit de rotatiekruisIng, terwijl er
Luchtgedroogde

plaathammen

geen verschlllen In unrformltelt (gewichten en groeidagen) gevonden werden.

VIeesI<waIiteitsI<enmerl<en als Meut-, verhittlngsverlies

Overige projecten

en stevlgherd worden gunstiger brj een toenemend
elndgewicht (tabel

- Invloed van genotype op slacht- en vleeskwaliteIt:

I ),

Het blijkt goed mogelljk in Nederland luchtgedroogde hammen (het onderzoek is uitgevoerd met “plaathammen”) te fabnceren met goede kleur-, geur- en

er is onderzoek gedaan naar de Invloed van een
gekrulste eindbeer op de slacht- en vleesl<walIteit.
- Scharrelvarkenshoudenj

(aandacht voor de kraam-

Tabel 1: Enkele resultaten van vleesvarkens voor drie categorieën eindgewichten

aantal vleesvarkens opgelegd
mesterijperiode (dagen)
groei mestenjpenode (gram per dag)
voederconversie mesterijperiode
levensgroel (gram per dag)
voederconversie levenspenode
aanhoudingspercentage
vleespercentage (HGP)’
I

I 10 I<g

135 I<g

155 I<g

264
115
748a
2,73a
58la
2,4 I a
78,2a
55, la

264

264
176
725b
3,14c
606b
2,85c
79,9’
50,9c

146
749a
2,95b
604b
2,65b
79,4b
52,4b

De formule zou aangepast moeten worden voor zware varkens, zoals bilvoorbeeld OOI< In Itak wordt gedaan; de

resultaten voor de zware varl<ens zullen dan gunstiger worden.
ak Verschillende letters binnen een rij duiden op verschil tussen de proefgroepen.

ONDERZOEK

8

en opfoldase van scharrelvleesbiggen, de voeder-

reflectie zoals die wordt gemeten met de HGP

conversie In relatie tot de uItloop en het gebruk

(Hennessy Grading Probe ll) IS gerelateerd aan
vleeskwallteitsparameters gemeten op 24 uur na

van voerbespaarders voor scharrelvleesvarl<ens,
de uitloop voor scharrelzeugen en de inrichting
van Itraamhoken en het management in de

slachten, Nagegaan is of door middel van metin-

kraamfase).

zijn waar te nemen, die verschillen in parameters

Vleesl<walIteltsmetingen

aan de slachtlijn: de kht-

Vleeskwaliteitsparameter:

gen aan de slachtlljn op koppelnIveau verschillen
gemeten op 24 uur voorspellen. W

Minolta kleurmeting L-waarde (grijsheid), A-waarde (roodheid) en B-waarde

(geelheid)

9
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2.3 Verbetering van de varkensgezondheid en vermindering van het diergeneesmiddelengebruik
In 1996 heeft het onderzoek met betrekking tot het vrijwaren van dierziekten vooral aandacht gekregen door de start van het onderzoek naar schurft-eradicatie, het technisch operationeel maken van de APF-stal (een stal uitgerust met onder andere een luchtfiltratiesysteem om ziektekiemen buiten te houden) en het monitoren van een dierpopulatie met
een hogere ziektevrij-status. Deze populatie zal in vervolgonderzoek gebruikt worden om
ziektevrije biggen groot te brengen. De ziektevrije biggen worden verkregen via “pigletsnatching” (het tijdens de geboorte direct achter de zeug wegvangen van biggen). Bij het
beheersen van dierziekten richtte het onderzoek zich op speendiarree en oedeemziekte.
Hierbij is vooral aandacht gegeven aan de voeding van biggen: de voedergrondstoffen en
de wijze van voer verstrekken. Tenslotte kreeg ook de informatie over de diergezondheid
ten behoeve van het management in 1996 aandacht.
Doel

de Varl<enshoudenj werkt met rotatlel<n_lslng als

Het doel van dit programma, te komen tot een ver-

methode om een gesloten bedrijfsvoering mogelIJk
te mal<en. In 1996 IS over deze rotatlel<ruislng gerap-

betering van de gezondheid van vakens In combinatie met een afname van het medIcIjngebruik, kan

porteerd. Zowel de vleesvarkens (zie paragraaf 2.2)
als de zeugen laten gunstige resultaten zien.

berelld worden door drerpopulaties vrij te maken en/
ofte houden van een aantal dierzrekten (vrijwaren) of

Beheersen van dierziekten

door het voorkomen van uitbraken van ziekten vla al
aanwezige zieldeltiemen (beheersen). Voor de verbe-

Speendiarree-onderzoek

tering van de diergezondheid is InformatIe op grond
waarvan managementbesllsslngen genomen kunnen

ding bq het ontstaan van speendiarree heeft als con-

Een literatuurstudie naar de factoren E. COII en voe-

worden belangri&

clusie opgeleverd dat voer voor gespeende biggen

Vrijwaren van dierziekten

gemaltleli$ verteerbaar moet zijn en dat het voorkomen van overconsumptie op enig moment na

Gesloten bedrijfsvoering met behulp van rotatiekruising
In het kader van het vrrlwaren van dierziektenIS h e t

spenen belangrijl< is. Biggen moeten daarom na spenen zo vlot mogelljk voer gaan opnemen en daarna
moet de voeropname liefst zeer geleidelijk stijgen.

belang+ insleep te voorkomen. Een van de belang-

De vertenngscapacitelt kan op deze wijze met het
nutnëntenaanbod meegroeien. Tegelijk vreten en

ri&ste wijzen waarop ziel4eltiemen op een bedrijf

verdeeld over het etmaal, valser (dus OOI< ‘s nachts)

Itomen is door de aanvoer van varkens. Daarom

IS

er

In Itlelne porties voeren, verdlent de voorkeur.

een algemeen streven naar minder herl<omstadressen

Toel<omstig onderzoek zal zich richten op indlvidu-

en naar het vragen om gezondheidscet-tifïcaten van

ele voeropnamepatronen en -niveaus van in groe-

die adressen waarvan wel wordt aangevoerd. OOI< de
transportfase vormt, wanneer de dieren worden aan-

gestuurd kunnen worden.

gevoerd, een potentieel rlslco. Het aantal herkomstadressen voor een gesloten bedrijf is nul en dat IS dus

pen gehuisveste biggen en de matrler waarop deze
In 1996 IS er onderzoel< gedaan met verschillende

het meest vellig. Een gesloten bedrijf voert alleen die-

eiwitbronnen in het biggenvoer In relatie tot de
technische resultaten en het voorltomen van speen-

ren af, en als het vulle weg - schone weg-pnnclpe

diarree. Hoogwaardige elwltten zoals spray-dned

goed wordt gehanteerd (het niet heen en weer lopen

bloedplasma en verbeterd aardappeleiwit, bereid
volgens een nieuw procedé waardoor de smaal<

bij afleveren en het van binnen naar bulten werlten
met schoonmalten en desinfecteren), zal er OOI< bij
het afleveren geen rlslco zijn. Het Proefstatlon voor

ONDERZOEK

beter zou zrln, zijn In dit opzrcht gunstig.
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Gezondheidregistratie

voorbeeld glansspreeuwen) of Iroofvllegen (Ophy-

Gezondheidregistratiesystemen

KJ aenescens). Met name bij dragende zeugen bleken de vogels goed te voldoen (dit zou met de

Er IS een systeem voor de reglstt-atle van Informatie
met betreltking tot de diergezondheid. ontwlkeld.

schurftbestrijding te mal<en kunnen hebben, of
met het lagere drogestofgehalte van de mest).

het vervolg daarvan in gang gezet: het

- Desinfectie van op bedrijven aan te voeren ltleln

implementeren op de proefbedrijven en het ont-

In 1996

materiaal met behulp van UV-C; dit blijkt moge-

IS

wiI&elen van hulpmiddelen om de invoer van gege-

lijl, en prakch ultvoerbaar. Na 5 minuten

vens eenvoudiger, met een kleinere foutlcans en In

reductie In kerngetal maximaal (daarna

een kortere tijd uit te voeren. Met deze hulpmlddelen moet men bij het dier ook sneller en eenvoudl-

re reductie alleen te verl<njgen door draaiing van
het materiaal). Dit IS ook de tijd die nodig IS voor

IS

IS

de

verde-

ger over reeds bekende informatie (niet alleen met

een snelle douche, die dus tegelijl<etiijd kan plaats-

betrel&ng tot gezondheid) kunnen beschiken.
Naast gezondheidinformatie zal in de toel<omst ook

vinden. W

andere InformatIe, van belang voor de technischeconomische administratie, op deze wijze direct en
éénmalig ingevoerd kunnen worden.

Overige projecten
- Zlel~el<lemvrije aanvoer van stallucht (APF-stal);
het technisch functioneren van deze stal

IS

onder-

zocht en wordt in 1997 gerapporteerd.
- Procedures voor het vrIjmaken van bedrijven van
besmettelijke varltenszielden; de z&testatus van
een gekoleerd gehouden varkenspopulatie met
een hoge zieldevnj-status is gevolgd. Deze populatie zal later gebruk worden om biggen die bij
een minder zieldevnje populatie tijdens de geboorte worden weggevangen (“plglet-snatchlng”)
groot te brengen, zodat de methode van “pIgIetsnatching” geëvalueerd kan worden.
- Het vrijmalcen van varkensbednjven van schurft;
de meest eenvoudige manier van schut-f-eradlcatie wordt onderzocht. Nagegaan wordt op wellce
wijze bedrijven In de toeltomst te cetilficeren zijn.
Het project zal een voorlichtingspaket opleveren
om bedrijven voor te kunnen lichten over de
mogelijltheden van schurft-eradicatle,
- Biologische bestrijding van de hulsvlieg (Musea
domestlca) in varkensstallen; drt IS goed mogelijl<

Bron: Mlsset/Boerdenl
Biologische vliegenbestrijding met behulp van

pebleken door pebt-uilc te maken van vopels (bli-

Duri3erPlanssDreeuwen

l I
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2.4

Het voeren van bijproducten en akkerbouwproducten

In 1995 is dit programma van start gegaan. Van veel proeven kwamen in 1996 de eerste
resultaten beschikbaar. Bij zowel de granen als de bijproducten liggen er vele mogelijkheden. Het onderzoek richt zich nu mede op de achterliggende oorzaken van de gevonden
effecten.
Economische evaluatie
In 1996 IS er een rekenmodel opgesteld om de kosten van het vewoederen van natte bijproducten en
granen aan vleesvarkens te berekenen. De verleiding is namelijk groot om alleen te letten op de lagere voerkosten die met deze producten mogelIjk zijn.
In het reltenmodel wordt behalve met de voerltosten rel<ening gehouden met eventuele extra Investerings-, arbeids-, electriclterts-, mestafzet- en ovenge kosten. Het

IS

geen optimalisenngsprogramma

voor rantsoenen. Wel Ikan men diverse rantsoenen
doorrelenen en zelf de uitkomsten vergelijken. Het
rekenmodel is op diskette beschikbaar voor voorlichters, bedrijfsleven en varkenshouders.

Onderzoek

bijproducten

Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel worden aan
vleesvarkens via een brijvoerinstallatle standaard de
volgende bijproducten verstrelct: tarwezetmeel, voer-

De vier bijproductensilo’s te Sterksel

wei en aardappelmoes. Behalve op de voedertechrxche aspecten richt het onderzoel<zich op de
effecten van deze voeding op de technische tresultaten, het mestvolume, de mestsamenstelllng, de
ammonial<- en geuremissie, de mineralenbalans, de
gezondheid en de vleeskwalIteIt.

Milieu/mineralen
B IJ vleesvarl<ensIS onderzocht wellc effect een bijproductenrantsoen had op de mlneralenbalans, de
mesthoeveelheid,ammonialc, technische tresultaten
en gezondheid. In tabel 2 staan de belangnjkste re-

Tabel 2: Mesterijresultaten en mestkengetallen bij standaardvoer en bijproducten
controle
groei (g/dag)

bijproduct

voederconversre

740
2,69

768
2,58

EW-conversie
vleespercentage

2,92
55,3

2,83
54,8

mestproductie (Itr/plaats/jr)
droge stof (%)

ONDERZOEK

1092
83

1156
68

bijproduct (afgetopt)
765
252
2,77
54,7
1148
7,)
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sultaten. De voerschema’s van beide eerste proefgroepen waren gelijk. De derde proefgroep ontving

Tabel 3: Technische resultaten bij de verstrekking
van drinkmix met aanvullend mengvoer

een afgetopt voerschema na 70 kg levend gewicht.
Bij het voeren van bijproducten blijkt de EW-con-

ten opzichte van de verstrekking van
standaard mengvoer met drinkwater bij

versie gunstiger, de groei hoger en het percentage

gespeende biggen en vleesvarkens

mager vlees Iets lager te zijn dan bij het voeren van
standaardvoer. De ammoniakemissieIS bij het voe-

Controle

Dnnltmlx

463
I ,64

410

ren van bijproducten vergelijkbaar met bqvoedenng
zonder natte bijproducten. De lagere EW-conversie
en de betere gezondheid wijten de onderzoelters

gespeende bIggen
groei (g/dag)

vooral aan de lagere zuurgraad van het rantsoen.

voederconversie

Een vervolgonderzoelc naar dergelijlce aspecten

IS

opgestart met toevoeglng van Ingekuilde perspulp

EW-conversie
aantal dieren uitval

I ,56

I ,8 I

I ,74
2
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aan het rantsoen. Hierdoor wordt een verschuiving
In de stkstofexcretle van de urine naar de faeces
verwacht.

vleesvarkens
groei (g/dag)
voederconversie

75 l
2374

759
2,60

Nippelsysteem
Natte bijproducten worden In het onderzoel< op

vleespercentage (%)

54,9

54,2

twee verschillende manieren gevoerd: vla de bnjvoennstallatie(vleesvarl<ens, dragende en lacteren-

percentage AA (%)
aantal dieren uitval

I3,6
4

615
4

de zeugen) en vla drinknippels

EW-conversie

2,97

2,85

(vleesvarkens, ge-

speende biggen). De resultaten van het dnnltnlppelsysteem bij vleesvarl<ens en gespeende biggen staan
In tabel 3. Bij de gespeende biggen werd 28% van

De gespeende biggen laten een goede groei zien.

het mengvoer vervangen door dnnltrnlx. Bij de
vleesvarkens was dat 39%.

De EW-conversie IS bij belde dlercategoneën gunstiger bij de verstrekng van drinkmix. De uitval bij
de gespeende biggen is bij verstreltl<lng van dnnltmix
aanzienlijk lager.
Bij vleesvarlcens is het vleespercentage Iets ongunstiger. Hoewel het drinltnlppelsysteem in de prakjk
geen grote vlucht zal nemen, kunnen er In het onderzoelc Interessante vragen mee worden beantwoord (relatie zuur-gezondheid).
Vervolgonderzoek
Het vervolgonderzoel< bij de natte bijproducten richt
zich nu op drie facetten: vleeskwaliteIt,

gezondheid

en milieu. Bij vleeskwalIteit valt te denken aan dripverlies, Intramusculair vet, kleur en pH. Met name
vetrijke bijproducten of producten met speclfiel<e
kenmerl<en (bijvoorbeeld betal’ne In perspulp) zullen op deze aspecten worden onderzocht. In verband met de gezondheid wordt het effect van de
zuurgraad op het verminderen van het medlcljnverHet inkuilen van perspulp in sleufsilo’s

12

brullc nader onderzocht.
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Onderzoek granen

ningen toe te nemen. Het voeren van geplette
tarvve gaf geen verhoging van het aantal maagaan-

In Nederland is er de laatste 25 tot 30 jaar erg weinig ervarrng opgedaan met het ‘los bijvoeren’ van

doeningen. Inmiddels is een tweede proleet met het
voorbehandelen van tarweI<orreIs afgesloten. Hierin

granen, omdat het voeren van granen prijstechnisch

werd tarwe, bewet-kt met een pletter, vergelelcen

niet of nauwelljlts Interessant was. Anno 1996 IS het

met tarwe, bewerkt met een structuurmolen. De

mogelilk om met granen in het rantsoen een lage

structuurmolen geeft een eindproduct dat qua deel-

kostprijs te bewerkstelligen en daarnaast gebruik te
maken van enl<ele andere posrtleve aspecten van

tjesgrootte tussen dat van de pletter en hamermo-

baranen. Daarbij is te denken aan het milieu-ontlastende aspect, maar ook aan de gezondherd van de
varl<ens (verminderd aantal dieren met diarree, min-

len in ligt, maar als voordeel heeft dat het zeer
homogeen IS. De waarnemingen aan het behandelde product bevestigen dit. De proef werd uitgevoerd bij vleesvarkens die In groepen van I I dieren

der maagaandoenrngen en lager medicllngebruik). In

waren gehuisvest. Tussen de groepen varltens die

eerste instantie heeft het onderzoek zich volledig

geplette tarwe en “gestructureerde” tarwe ontvin-

gericht op het voeren van tarwe, vanwege het

gen is geen verschil In technische resultaten aange-

beschikbare tarwe-areaal In Nederland en de tarwepnjs op dat moment. Gerst en wellicht enkele

toond, behalve dat het vleespercentage significant

andere alkerbouwproducten worden nu ook In het

opvalt IS dat het vervangen van de helft van het

onderzoel< opgenomen. Op het Varkensproefbedrilf
“Noord- en Oost-Nederland” te Raalte zijn verschillende projecten uitgevoerd waarbij tarwe werd
gevoerd aan vleesvarltens en gespeende biggen.

Tarweras en eiwitgehalte
Bij individueel gehuisveste vleesvarl<ens IS het effect

beter was In de structuurmolen-groep. Wat wél
mengvoer door los bijgevoerde tarwe eIgenlIjk teveel van het goede I S. De dieren die 50% tarwe bijgevoerd kregen, hadden een iets ongunstigere voederconversie. Ook Individuele varkenshouders die
een dergelrjk aandeel tarwe in het trantsoen opnemen, maken melding van een verminderde voerbenutting.

van twee verschillende tarwerassen (Vlvant en Ritmo), waarvan één ras ook met twee verschillende
elwltgehaltes (Vivant), op de technische resultaten

Vervolgonderzoek

en de mestsamenstelllng onderzocht. Er bleek geen
aantoonbaar verschil in technische resultaten en

sche resultaten bij het voeren van 50% tarwe

slachtkwalIteIt tussen dieren die Vivant en dieren die

Een belangrijke vraag IS of de ongunstigere technikomen door het hoge percentage tarwe en/of door

Rltmo gevoerd kregen. Varkens die In de startfase

het feit dat de tarwe los bilgevoerd wordt. Naar alle
waarschIjnlijkheld zal het een combinatie van beide

25% en rn de afmestfase 50% geplette tarwe bljge-

zijn. Varkenshouders zullen het percentage tarwe

voerd kregen, hadden duideli$ minder vaal< maagaandoeningen en waren zichtbaar gezonder dan

(50%) moeten verlagen óf dit percentage handhaven, maar dan met het gebruk van een tweede of

dieren die standaard mengvoer kregen.

wellicht derde akkerbouwproduct. Vanuit de var-

Voorbehandeling

kenshouder gezien IS een verlaging van het percentage graan in het voer niet aantreltlelijlc Immers, er

Het onderzoek naar de voorbehandeling van tarweIkorrels IS begonnen In de stal voor individueel gehuisveste vleesvarl<ens. Daar werd een rantsoen
verstrek met 10% geplette tarwe, 10% gemalen
tarwe en 40% gemalen tarwe (alles los bijgevoerd).
De varkens die 10% geplette tarwe kregen hadden
de hoogste groei, de beste voederconversie en het
hoogste vleespercentage. Bij de groepen met gemalen tarwe bleek het aantal maagslijmvlles-aandoe-

IS op het bedrijf ge’l’nvesteerd in apparatuur om de
tarwe te kunnen voeren. Deze Investeringen wor-

den minder snel terugverdiend wanneer slechts een
gering aandeel graan In het rantsoen wordt opgenomen. Een varkenshouder zal gaan zoeken naar
alternatieve mogelIJkheden om het percentage
mengvoer dat door graan wordt vervangen in leder
geval gelillc te houden aan de huidige situatie.

Hiertoe heeft hij twee opties:

voerbak (minder ruimte) afgewogen tegen de

1. toevoeging van tatwespecifielte enzymen ;

nadelen (minder goed voerbeperlang mogelljl<).

2. uitbreiding van het aantal granen/al<l<erbouwprodutten In het rantsoen.

Aminozuurgehaltes in star-- en afmestpenode bij

Een onderzoel< naar de eerste optie is reeds
gepland voor medio 1997. Hiertoe krijgen vleesvar-

ge geluiden uit de pral&jl< dat bij natte bqproducten een hoger amlnozuurgehaltenoodzakelijlc IS,

Itens een rantsoen met 50% tarwe en wel of geen

omdat ook de energiewaarde van het voer hoger
IS dan berelcend.

tarwespecifiek enzym. Tarwe wordt in de brok

bijproducten. Dit onderzoelcIS opgestart vanwe-

geperst of los bijgevoerd. Een ondet-zoelc naar de

Toevoeglng van tarwe-speclfielte enzymen bij

tweede optie wordt ook medio 1997 gestart. De

gespeende biggen, Doel

varkens zullen naast tarwe dan ook gerst gevoerd
krijgen.

ten en de gezondheid bij de biggen te verbeteren

IS

de technische resulta-

bij een hoog aandeel tarwe In het rantsoen.
Toevoeglng van structuurwaarde aan het voer bij

Overige projecten

vleesvarl<ens. Hierbij wordt ontsloten strobrok of
tatwe(l<orreIs) in de brolc geperst, om de dieren

- Voerschema bij voedenng met bijproducten aan
de trog. Dit project moet de vraag beantwoorden of bij voedering van natte bijproducten In de

-

structuurrIjker voer te geven, zodat het aantal
maagaandoeningen daalt en de technische resul-

trog aan het eind van de mestperiode een ver-

taten verbeteren.
Voedenng bijproducten bij dragende en lacteren-

laagd voerschema economisch beter

de zeugen. In dit onderzoelt wordt vastgesteld of

IS.

Voerschema bij voedenng aan de éénval<sbrijvoerbak, met en zonder bijproducten. In dit project worden de voordelen van een éénvaksbnj-

de resultaten van de zeugen verbeteren als ZIJ bnvoer met bijproducten ontvangen In plaats van
mengvoer (droog).

n

Structuurmolen
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2.5 Verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij
In het onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij wordt
aandacht besteed aan het (internationaal) monitoren van technisch-economische resultaten, het uitvoeren van sectorstudies en het kwantificeren van de kosten van milieumaatregelen. Daarnaast is er de jaarlijkse publicatie van KWIN-veehouderij en wordt elke zes
maanden het Biggenprijzenschema geactualiseerd.
Monitoring

De gegevens van een honderdtal bedrijven met
vleesvarkens zijn Inmiddels beschikbaar voor het

In 1996 is In samenwerking met zustennstellingen In
Franl<rijl<, Denemarlcen, het Verenigd Konlnl<njl<,

onderzoek. In juli 1997 wordt het onderzoel< afgerond met een rapportage aan de stuurgroep.

Italië, Spanje en België een systeem opgezet voor
het monitoren van de concurrentleposltre van de
varkenshoudenj in de lidstaten van de Europese

Milieubeleid

Unie. Dit systeem heet EuroporC.
Het blijkt dat de gemiddelde kostprijs in de belang-

In november 1995 is het rapport “Dubbelslag” door
het Centrum voor Landbouw en Milieu en het Prak-

rrjkste exportlanden, Denemarken en Nederland, In

tijl<onderzoel< v o o r d e Varl<enshouderq gepubll-

1995 gelijk was. De concurrentlepositle wordt ech-

ceerd. Hierin is een diepgaande analyse opgenomen

ter niet alleen bepaald door de gemiddelde kostprijs

van de mogelijl<heden om de fosfaatproductle terug

over alle bedrijven, maar door de kostprIjs van de

te dringen. Als vervolg is In opdracht van de Stuur-

blijvers. Deze bedrijven hebben in Nederland te

groep Nadere Uitwerkng Brabant en Limburg
(NUBL) het verwachte effect van een aantal vanan-

mal<en met aanI<oop van productrerechten om zich
verder te kunnen ontwkkelen, hetgeen ten opzichte van de varkensbedrrjven in Denemarken leidt tot
een aanmerl<eIijI< ongunstigere concurrentiepositie.

ten op de mineralenexcretie en de ammonial<urtstoot gel<wantificeerd. Het inwisselbaar maken van
Interne milieuwinst en aan te kopen ammonlakrechten blijld een stap vooruit te zijn, met name omdat
het een stimulans IS voor de verdere ontwlI<l<eling

Merkentoets

van emissie-arme stalsystemen. Multifasenvoedenng
H e t PraktijI<onderzoel< voor de Varkenshoudenj

is een kosteneffectleve manier om de mlneralenex-

werkt sinds een aantal jaren OOI< aan het ontwlke-

cretle te reduceren. Wel moet gesteld worden dat

len van een methode voor het periodlelc vergelijken

het terugdringen van de stikstofexcretle duurder

van merkproducten varl<ens op basis van gegevens

dan het terugdringen van de fosfaatexcretle.

van prakjkbedrijven. In 1995 is door de stuurgroep
van het betreffende onderzoek geconcludeerd dat

Milieu-investeringen

een dergelijke merkentoets voor de zeugenhouderij mogelijk is. In 1996 IS gewerld aan het verzame-

Op basis van offertes van aannemers en een door

len van gegevens van bedrijven met vleesvarl<ens.

het PV ontwilkeld rekenprogramma zijn de kosten

Kostprijs per kg ( 1995)

Franl<rijI<

Verenigd Koninltnjk

Nederland

Denemarlten

Arbeidskosten

0,42

0,385

0,475

0,465

HuIsvestingsI<osten
Voerltosten

0,459
I ,572

0,45 I
1,588

0,568
I ,522

0,60 I

Kostprijs (Incl. overige lkosten)

3,I2

3,18

3,47

3,47
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IS

1,554
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van een standaardstal zonder m~l~euvoorz~eningen

Resultaten van bedrijven

bepaald bij verschillende bedrijfsgroottes. De kosten
van deze standaardstal dienen als referentie voor
het bepalen van de meerlcosten (meennvestenng
en extra exploltatiekosten) van verschillende emls-

Op verzoek van de NCB vakgroep Varkenshoudenj
zijn de verschillen onderzocht tussen de berelcende
fosfaat- en stikstofexcretle in MIAR en in de mlne-

sle-arme stalsystemen, die de afgelopen jaren zijn

ralenboekhoudlng. Daarnaast worden jaarlIjl<s de

ontwlltlteld.

saldi per zeug en per vleesvarlten, het Productiegetal
en de RentablllteltsindexIn KWIN gepubliceerd.

Productierechten

HaLfjaarlijl<s worden de benodigde berekeningen uitgevoerd ten behoeve van de actuallsatie van het

De sterl<e toename van de prijzen van ammoniakrechten in de gebieden met Ammonlal< Reductie

Biggenprijzenschema.

Plannen (ARP’s), beperlten de mogelljltheden tot
bednjfsontwll&elin,.
0 Dit geldt met name voor be-

Overige projecten

drijven met vleesvarkens. Het Inwisselbaar maken
van interne milieuwinst voor aan te kopen ammo-

- Bednjfseconomlsche aspecten van de methode
van voorziening in opfokzeugen

nialcrechten is weliswaar een stap voorult, maar het

- Afzetperspectief Nederlandse bacon naar het Ver-

probleem

IS

er niet mee opgelost. Op verzoek van

enigd Koninkrijl~

n

LTO Nederland wordt in samenwerking met het
CLM onderzocht of ammonlal<rechten afgeschaft
kunnen worden.
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2.6

Welzijn, levensduur zeugen en energieverbruik op varkenshouderijbedrijven

In 1996 is nieuw elan gegeven aan het onderzoek naar dierlijk welzijn en het energieverbruik op varkensbedrijven. Het onderzoek naar de invloed van opfok- en voerstrategieën
tijdens dracht en lactatie op de levensduur van zeugen zal in 1997 op de rails worden gezet.
De jaren negentig worden gekenmerkt door een

Groepshuisvesting dracht

toenemende belangstellrng van de consument voor
de houderrjsystemen van landbouwhuisdieren.

In de afgelopen twee jaar zijn vier hulsvestlngssyste-

Deze belangstellrng tncht zich voornamelqk op drer-

men voor drachtige zeugen onderrng vergelel<en:

IIJI< welzijn en milieu ( m e s t e n energleverbruik).

voet-lrgboxen, voerlrgboxen met urtloop, Blofix en

Hieraan wordt tegemoet geI<omen door regelge-

groepshursvestrng met voerstatlon (tabel 4). Het

ving op Europees en nationaal niveau, die tot stand

lastig tot een eenduidige urtspraak te Ikomen over

komt na Intensief overleg tussen maatschappelqke
organisaties, bedrijfsleven en overheid. De rol van

welzijn van de zeugen. In de voerlrgboxen met uit-

het onderzoek

IS

tweeledig. Aan de ene kant levert

h e t onderzoel< onafhanl<elrjl<eInformatIe voor de
drscussle tussen de verschillende partijen. Aan de
andere kant vertaalt het onderzoek de gestelde
welzrjns- en mrlreudoelstellrngen in brukbare én betaalbare maatregelen op het bedrijf

IS

de bijdrage van het huisvestlngssysteem aan het
loop en het groepshulsvestlngssysteem met voerstation werd weliswaar minder afwijl<end gedrag
waargenomen dan In de voerligboxen, maar daartegenover hadden zeugen In Biofix en groepshursvesting met voerstatlon meer beenwerkproblemen.
Goede technische resultaten zijn in alle vier de huis-

Groepshuisvesting met voerstation
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vestrngssystemen te behalen, zIj het dat elk systeem

het dageI& management op het vatltensbednjf Zo
Inspecteert en voert ell<e varkenshouder dagelijks

een bepaald management vraagt. Het verschil in
management uit zich niet zozeer In verschillen In
arbeidsbehoefte, maar meer In managementnlveau

zijn of haar dieren, wordt het Mimaat bewaald met
alarmsystemen en zijn de stallen overdag verlicht

en arbeidsomstandlgheden. In een gelljkjdig lopend
o n d e r z o e k o p a c h t prakijl<bedrijvenIonlam OOI<

op steeds meer bedrijven het routinematig knippen

naar voren dat het aanpassingsvermogen én de
motivatie van de ondernemer essentieel zijn voor

jonge leeftijd gecastreerd en krijgen biggen strooisel

met dag- of kunstlicht. DanIGIj de voorlichting wordt
van tandjes achterwege gelaten, worden biggen op

een succesvolle omschakeling van Indrvrduele huls-

verstrekt tjdens de zoogpenode. Toch zijn er nog
enkele herkenbare knelpunten, zoals afleidingsmate-

vesting naar groepshuisvestrng. De motivatie kan
worden gevoed door het bewust inspelen op de
wensen van de consument en door het economi-

riaal voor biggen en vleesvarl<ens, het verstreken
van enig ruwvoer voor drachtige zeugen en het niet

sche voordeel dat kan worden behaald bij een

routinematig couperen van staarten.

Investering In Blofix of het groepshuisvestlngssys-

Grote groepen biggen

teem met voerstation.

Verzorgingsmaatregelen

In samenwerlcing met het bednjfsleven zijn nieuwe
huisvestingssystemen ontwikkeld voor het hulsves-

In de Europese regelgeving zijn een aantal ver-zor-

ten van grote groepen (40 tot 80) biggen. Gebleken

glngsvoorschriften

is dat het houden van grote groepen biggen economische voordelen oplevert. De bouwl<osten zijn

opgenomen ten behoeve van

het welzijn van varkens. Deze zijn vastgelegd in het
Nederlandse Varl<ensbesluit. Uit een inventanse-

laag, het beschikbare vloeroppervlak kan volledig

rend onderzoel< is gebleken dat het merendeel van

worden benut (geen voergang) én de grote groepen biggen presteren beter in de vleesvarkensfase. )

de verzorgingsvoorschnften onderdeel uitmaakt van

Tabel 4: Vergelijking van vier bedrijfssystemen voor guste en drachtige zeugen
Voerligboxen

Voerligboxen Voerstatlon

Biofix

met uitloop
Gem. aanwezige zeugen ( 1994 - 1995)
Aantal cycli
Gespeende biggen per zeug per jaar
I<reupele zeugen (% van alle zeugen)
Geconstateerde aandoeningen

Zeugen met huidschade vóór 12 weken dracht (%)
Orale activiteit I e dracht na mrddagvoedenng(% tijd)
Economische waardering (gulden per zeug per jaar)1
Economische waardering

IS ultgedt-uktten

85

377
22, I

373
22,5

89

88

395

401

22, I

22,2

IO,4a

I9,5b

I7,8b

20,o

26,7

I I,I

38, I

Oa

6’~

33c

32,4a

20,4b

9,4‘

l9d
26,7ab

-30,5 I

+47,83

8,4a

(% van kreupele zeugen)

I

86

+5,8 I

opzichte van het voerllgboxsysteem

a,b~d VerschIllende letters binnen een q duiden op slgnlficante verschillen (p < 0,05)
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Dit laatste kan het gevolg zijn van meer beweglngs-

Energie besparen door efficiënt ventileren

vriJheld tijdens de opfokpenode of minder onrust:
de biggen worden namelljl< niet gemengd bij opleg
In de vleesvarl<enshoudenj. Voordat het huisves-

Een varkenshouder kan vanuit vier verschillende

tlngssysteem voor grote groepen biggen op grote

sparing op het bednjf (figuur 1). De Ikeuze van de
energiebron IS bednjfsspecifielt en is afhanl<el$ van

schaal in de praktijk kan worden toegepast, zal
onderzoel< verricht moeten worden naar het voersysteem en het beperken van de ammoniakem~ss~e.

Invalshoel<en maatregelen nemen voor energlebe-

externe omstandigheden, zoals de lIggIng van het
bedrijf Luchtbehandeling Itan zowel bulten als binnen de stal plaatsvinden. Met behulp van grondbul-

Opfok- en voerstrategieën van zeugen
In 1996 is de dlscussre rondom de opfolc en de voer-

i Voer- en energiekosten per

; afgeleverde eenheid product

strategieën van zeugen in de pucl-l&~I< opgelaaid. Door
het bednjfsleven

IS

bij menige varkenshouder de con-

drtie van de zeugen met behulp van spel<dil4emetingen in beeld gebracht. Gezien de grote belangstelling

Thermisch klimaat,

is een literatuurstudle gestart, waarin onderzoel< met
(opfol<)zeugen uit buiten- en binnenland op een r-11

fossiel energieverbrulk en

wordt gezet. Na afronding van de literatuurstudie zal
Inhoud worden gegeven aan het ondetzoel<sthema
“levensduur zeugen”. Naast een aantal I<leinschalige
projecten IS een grootschalig onderzoek gepland op
het proefbedrijf te Rosmalen, waarin de effecten van
opfok- en voerstrategieën over meerdere worpen bij
zeugen worden bestudeerd.

Figuur

I : Invalshoeken voor energiebesparing op
het varkensbedrijf

Huisvesting van grote groepen biggen

ONDERZOEK
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zen of grondwater-warmtewlsselaars

het mogelillc

De ontwkkellngenop het gebied van mechanische

de lucht In de zomer te koelen en in de winter te

ventilatiesystemen inclusief Itlimaatregeling gaan in

verwarmen. Geblelcen

IS

dat de voorbehandelde

hoog tempo door. In het Ikomende laar zal het prak

lucht het beste laag In de afdeling kan worden binnengebracht. Met het koelen van lucht binnen de

tijl<gericht onderzoel< zich concentreren op het vet--

stal (vernevelaars of druppelaars) zijn ervaringen opgedaan In het buitenland. Op zomerse dagen kun-

plaatsen en verwarmen van lucht, ten behoeve van

IS

beteren van de energetische effìclëntle van het ver-

nen dergell$e koelsystemen ook in Nederland bij de

een gewenst thermisch Itllmaat (temperatuur, lage
luchtsnelheid) en een goede luchtl<walItelt (lage

meest gevoelige diercategorieën (zogende en hoog-

concentraties schadelijke gassen en stof) voor dier

drachtige zeugen) zorgen voor een beter kImaat.

en mens.

De afgelopen jarenIS veel aandacht besteed aan de
ontwikeling van natuurlijke ventilatiesystemen met
tregellngen op basis van temperatuur en COz-concentratle. De geautomatiseerde regeling verzorgt
het gewenste thermische kImaat en een goede
luchtkwalIteIt, met als gevolg goede technische resultaten. Zoals verwacht kan behoorlijk worden bespaard op het energieverbruilcvan elel~ncltelt (ventllatle). Bij de (ver)bouw moet echter reltening wor-

Overige projecten

- HulsvestIng en welzIJn van I<l-beren
- Analyse van de gebruksduur van zeugen op pral<tijltbedrijven
- Energie besparen door het verlagen van de temperatuunnstelling In Itraamafdellngen
- ACNV-systeem op een pral&jkbedriJf

n

den gehouden met de plaatsing van de luchtlnlaat
en verwarming, met voldoende stalvolume en met
wIndInvloeden.

Automatische natuurlijke ventilatie (ACNV) bij vleesvarkens
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2.7

Mineralenstroom en mestbehandeling op varkenshouderijbedrijven

Hoofddoelstelling van dit onderzoeksprogramma is het conditioneren van de af te zetten
mineralen van een bedrijf, volgens de vraag van de markt bij een rendabele varkenshouderij. Voor het overschot aan dunne fractie geldt de doelstelling de kwaliteit zodanig te
maken dat dit effluent op het bedrijf kan worden hergebruikt of op een milieuvriendelijke
wijze kan worden afgevoerd.
het nodig de

teem bij Indivrduele huisvesting vanwege de geringe

varkens exact te voeren naar hun mineralenbehoef-

Om de hoofddoelstellrng te bereken

kosten sterl< rn de belangstelling. In 1996 zijn plan-

te, zodat de urtscheidrng van mineralen wordt gemr-

nen ontwikkeld om voor groepshursvestrng ook een
stal met lage ammonialtultstootte ontwkkelen. De

IS

nrmaliseerd. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre
de hoeveelheid mineralen In het voer Invloed heeft
op de kwalrtelt van de af te zetten mest en op de
technrsche uitvoenng van mestbehandelrngstechnleken op het bedrijf Vanzelfsprekend moet hierbij het

eerste resultaten zullen In 1997 verschijnen.
Bij de lacterende zeugen is het mest-en waterkanaal
bij volledig roostewloer populair. In 1996 is het koel-

watergebrek op de bedrijven meegenomen wor-

del<systeem onderzocht en Inmiddels Groen Label-

den. In dit programma wordt er tevens aan gewerkt
om de ammonral<- en geuremissie van varkensbe-

waardig bevonden. Ook zijn dit Jaar speciale mest-

drijven terug te dringen.

pannen gel’nstalleerd, waarmee zeer frequent ontmest kan worden. In 1997 worden de resultaten
verwacht.

Ammoniakemissie
Gespeende biggen
De basrspnncipes voor de beperking van ammonral<emrssre zijn Inmiddels via onderzoel< beltend:

Voor gespeende biggen heeft naast het bijzonder
eenvoudige Delvns-systeem ook het koeldeksys-

verlaging van de zuurgraad van mest, verlaging van
de stkstofconcentratle In voer en mest, verlaging

teem een Groen Label gelcregen. Voor een alternatief koelsysteem met tyleenslangen loopt er nog een

van de mesttemperatuur In de bovenste mestlaag,

Groen Label-aanvraag. Momenteel is onderzoek

beperking van het emitterend oppervlak vanuit de

gestart naar emrssrebeperl<rng bij grote groepen big-

mestkelder en vanaf de vloeren (hol<bevulllng) en

gen, waar een mest- en waterkanaal wordt toege-

optimallsatie van de ventilatietechniel<.

past.

Op grond

van deze kennis zijn eenvoudige en goedkope stalsystemen ontwlI&eId. Dit resulteerde voor de varkenshoudenj in een aantal Groen Label-systemen,

Vleesvarkenshouderij Voor de vleesvarkens bIeel< het lastiger een een-

dre nu volop in de praldijk worden gebouwd. In
tabel 5 is daarvan een overzicht opgenomen. Er zijn

voudig en goedl<oop emissie-arm stalsysteem te
ontwll&elen. In 1996 zijn twee onderzoeken afge-

OOI< stallen ontwiI&eId waarvan de bijbehorende

sloten waarbij de mest

ammonial<emissie hoger is dan de Groen Label-

sche zuren en via microbreel geproduceerde zuren).

IS

aangezuurd (met organi-

drempelwaarde. Deze systemen hebben dan OOIC

Hoewel de emissie sterk werd verlaagd, zijn deze

geen Groen Label-cet-tlficaat, maar worden wel In

technieken vanwege de kosten niet pral~ljkrijp

de Ultvoenngsregeling van de Interimwet Ammo-

bevonden. UIteIndelijk gaat de aanhouder toch win-

niak en Veehouderij opgenomen. In de tabel zijn de

nen. Het optimale hol< (gedeeltelijk roostewloer,

kosten uitgedrukt als meerltosten ten opzichte van
een traditionele stal.

ondiep mestlcanaal, metalen driekantroosters, mestspleet en frequente mestafvoer) haalt bijna de
Groen Label-norm. Op verschillende manieren IS

Zeugenhouderij

gepoogd de ammonral<emissre nog verder te doen

Bij guste en dragende zeugen staat het grupstalsys-

dalen:

ONDERZOEK

17

LL

- Het kelderoppet-vlak werd ver-klelnd door er een
hellende plaat In te plaatsen. Verwacht wordt dat

onderzoel<en kwam de emissie onder de grenswaarde van I ,5 kg per dierplaats per jaar.

dit systeem medio 1997 Groen Label zal ontvangen.

- Aangetoond is dat door toevoegen van bepaalde

- Zowel bij bnjvoedenng als droogvoedenngIS e e n
onderzoek afgesloten waarbij het optimale hok

zuren in het voer de pH van de mest verlaagde.
Dit resulteerde in een emissie onder de Groen

aangevuld werd met multlfasenvoedenng.In belde

Label-drempelwaarde.

)

Tabel 5: Goedkope emissie-arme systemen
Emissie in

Extra

Extra jaar-

Ontwlkeld

kg NH, per
dierpl. per jr.

investering

Ikosten per kg

bij

per dierpl.

minder NH,

Guste en dragende zeugen
Tradltlonele systemen
Groen

Label-drempelwaarde

4,2
2,5

Grupstal (Delvris)

2,4

f

39,Ï

f

7,lO

Mestgoot
Mestkoeling

138

f 75,-

820

2,2
2,2

f 248,-

f
f
f

22,40

VPB Stekel

l9,30

Prakjl<bedrijf

Schuif in goot

f 171,-

VPB Sterlcsel
Sondag Voedets

Lacterende zeugen
Traditionele systemen

83

Groen

4,O
4,O
3,2

Label-drempelwaarde

Water- en mestlcanaal (Delvris)
M estgoot
Mestl<oeling
Schuif In goot
Hellende bodemplaat

2,4
2,5
5,0

-

f 131,74,-

f
f
f
f

664,680,570,-

f

0,50

VPB Sterksel

f
f
f
f

5,20,20

VPB Sterksel

I8,70
I9,70

VPB Sterke1

f
f

260
830

VPB Sterksel

f

21,60

VPB Sterksel
VPB Stekel

Sondag Voeders
Pr-aldijkbedrijf

Gespeende biggen
Tradltlonele systemen

0,60

Groen

0,30

Label-drempelwaarde

Optimaal hok (Delvris)

0,26

Mestgoot + water toevoegen
MestkoelIng (volledig rooster)

0, I3

Gedeeltelijk rooster

0,34

0, I 5

f 13,f 18,f 56
f 6,-

f

080

Sondag Voeders

Vleesvarkens
Traditionele systemen
Groen

2,5 en 3,0 (gedeeltelijlc respectievelijk volledig rooster)

Label-drempelwaarde

Mestl<oeling

12

f 131,-

Optimaal hol< / schuine putwand
Optimaal hok

10
18

f 44,f 4L

23

f
f
f

I8,50

PV Rosmalen

690

VPB Sterlcsel

l4,lO

VPB Stekel
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een varkenshoudenjbednjf centraal. Het onderzoek
probeert Inzicht te geven In de mogelijltheden om
de mrneralenaanvoer te verminderen, In de mineralenverllezen en de mineralenbenuttlng. Deze infotmatle IS van belang In het kader van MINAS.
Bemonsteren of berekenen
Op het Proefstation voor de Varkenshoudenj is alle
afgevoerde mest bemonsterd en geanalyseerd. OoIc
zijn voermonsters genomen en geanalyseerd en zijn
de aangevoerde en afgevoerde dieren gereglstreerd, evenals de watergift. Onderzocht is of er
Hellende plaat in mestkanaal bij vleesvarkens

verschlllen optreden tussen de methode van mest
bemonsteren en analyseren enerzrjds en de metho-

Vervolgonderzoek

de om de mestsamenstelllng

De komende jaren zal in het onderzoek naar de

hulp van de voeranalyses en de dieraantallen ander-

ammonial<em~ss~e het accent worden verschoven

zijds. Voor fosfaat bleek de afwijking tussen de be-

te bereltenen met be-

naar het combineren van huisvestings-, voedings- en

monstenngsmethode en de berelceningsmethode

managementmaatregelen. Bepeking van ammonial<-emissie zal gel’ntegreerd met geuremissie, mest-

0 - 2% te zijn en voor stkstof 8 - 9%. De vervolgvraag IS in well<e gevallen het bemonsteren vewan-

en luchtbehandeling worden aangepakt

gen Ikan worden door een eenvoudige berekening.

Geuremissie
In de pral~# wordt de geuremissie als knellend
ervaren bij het verl<njgen van een mrlleuvergunning.
Van groot belang

IS

dat van de ammonlal<emlssie-

arme stallen ook de geuremissie beleend wordt,
zodat deze nieuwe cijfers ook wettelijk vastgelegd
kunnen worden. Alleen op deze wijze blijft er
bednjfsontwikellngIn de sector mogelljl<. In 1996

IS

d o o r h e t Praldijl<onderzoel< Varltenshoudenj i n
samenwerlcing met het IMAG-DL0 te Wageningen
onderzoelc naar geuremissie uitgevoerd. Van vijf
perspectIefvolle stallen, die in de tabel genoemd zijn,
worden de geuremissies in 1997 gepublrceerd. In de
komende jaren zal de geuremissie van andere perspectiefvolle systemen onder de loep worden
genomen. Verder leven nog vragen over het verband tussen geur en stof In de stallen. Verondersteld wordt dat geurstoffen zich hechten aan stof
Als dat fijne stof wordt Ingeademd, zou de geurbelevlng van de mens bel’nvloed kunnen worden.
Mineralenstroom
Bij dit onderdeel van het programma staat de mlneralenstroom (vooral P en N, In mindere mate I<) van

ONDERZOEK

Monstername voor geuronderzoek in twee
duplo-vaten

14
_

te spelen op MINAS. Voor een alkerbouwer met
een bepaald bouwplan en een bepaalde grondsoort
kan berekend worden well<e mest daar het beste
past. Voor de varkenshouder kan worden berel<end
welke voerstrategie, welke mineralengehaltes van
het voer, weke mestbewerkingssystemen en welke
vorm van mestafzet het hoogste bedrijfsresultaat
geven. Dit model zal OOI< worden aangevuld met
een module over het verlies van stlkstof In de stallen. Vervolgens zal dit model in de praktIjl< worden
gel’ntroduceerd, als hulpmiddel om de mlneralenstroom in kaart te brengen.

Mestbehandeling
Het Pral&jl<onderzoelc verwacht dat mestbehandeling op bednjfsnlveau met name gaat plaatsvlnden
op grote varlcensbedrijven en bij loonwerlters. In
1996 zijn voorbereidingen getroffen voor twee projecten waarin dikke mestfracties (1535% ds) worden behandeld. Dit zijn verbranden en composteren (gemengd met ander organisch afval) van mest.
Deze projecten zullen pas in 1997 worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor Indamp- en verdamptechnlelten, die momenteel sterk in de belangstelling
Bron: “Mestbak Zuid”

staan.

Monstername van mest in de stal

Overige projecten
Model Mineralenstroom

- Meten van gasemissies

In 1996 IS een begin gemaald om een model te
bouwen, waarin de mlneralensamenstelllng van de

- Indampen van mest met zonne-energie

mest bereltend en economisch geoptimaliseerd kan

- Begeleiding SPOM-projecten

worden. Dit model kan een hulpmlddel zijn voor
zowel de varltenshouder als de alkerbouwer, om in

- Bepaling van het rendement van een chemische
luchtwasser n

25

- Technische beschnjvlng (de)nltnficatle
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3 Uitdragen onderzoeksgegevens
3. I Publicaties en lezingen

signaleren en met de doelgroep discussiëren over
nieuwe ontwikelingen.

Verslagen
De onderzoeksresultaten van het Pral<tijl~onderzoel<

Het Praktijl<onderzoelc Varkenshouderij geeft een
overzicht uit van de in 1996 verschenen publicaties

Varkenshouden worden vastgelegd in verslagen. In

en gehouden lezingen door de medewerkers. Het
gaat om publlcatles in het eigen periodiek en In de

1996 zijn 33 onderzoel~verslagen verschenen. Ver-

wetenschappelijl<e- en vaktijdschnften, de P I -, P2-

der verzorgt het Prakt~jl<onderzoel< Vatlcenshouderij

en P4- verslagen van het afgelopen jaar, bijdragen

themanummers, brochures, Informatie voor KWIN-V

aan workshops, proceedings van symposia, et cete-

(Kwantitatieve InformatIe Veehouderij), het Biggen-

ra. De toezending van “Publicaties en lezingen 1996”

pqzenschema et cetera.

is gratis. Belangstellenden hiervoor kunnen zich wenden tot het PraktijI<onderzoel< Varkenshouderij, tele-

Het periodiek “Praktijkonderzoek Varkenshouderij”
In het periodiek “Pral~tljkonderzoek Varkenshoude-

foon 073 -528 65 55.

3.2 Excursies, open dagen, studiedagen en
voorlichting

rij” worden, in korte duidelijl<e artikelen, de belangrijkste resultaten van het onderzoek weergegeven.

Excursies

Daarnaast wordt OOIC actuele informatie over het
lopende onderzoek gepubliceerd. Het periodiek

Op de proefbedrijven vindt niet alleen onderzoek

verscheen in 1996 zes keer, met een gemiddelde

plaats, er worden OOI< nieuwe systemen ontwikkeld.

oplage van 2800 per nummer.

In verband met de varkenspestsltuatle In Duitsland
zijn de proefbedrijven In 1996 gesloten geweest

Landbouwpers
Voor de landbouwbladen, met name “Boerderij/
Varkenshoudenj”, ”Varkens” en “Oogst”, hebben de
medewerlcers van het Pral~tljItonderzoel< in 1996

voor bezoelcers uit de deelstaten met varl<enspest.
Desondanlcs hebben in totaal 1.500 personen het
Proefstation in Rosmalen bezocht, Op het Varl<ensproefbedrijf in Raalte zijn 2.067 mensen geweest.
Sterlcsel heeft 3.180 bezoelcers gehad en tijdens de

een groot aantal artkelen geschreven en interviews

open dagen nog eens ruim 10.000. Ook beleidsma-

gegeven over de opzet, voortgang en resultaten van

kers en uitvoerende instanties uit binnen- en bui-

het onderzoel<. OOI< In binnenlandse en bultenland-

tenland kwamen zich oriënteren bij het Pral&jl<on-

se wetenschappelijke tljdschnften is regelmatig ge-

derzoel< Varkenshoudenj. In tabel 6 staat de her-

publiceerd.

komst van de bezoekers in percentages weergegeven.

Lezingen

brengen aan één van de varkensproefbedrijven.

Belangstellenden kunnen op afspraak een bezoel<

M o n d e l i n g vinden de onderzoel<sresultaten OOI<
hun weg naar buiten. Ruim zeventig maal hebben

Open dagen in Sterksel

de medewerkers vorig jaar de resultaten op con-

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-Nederland” zijn

gressen, symposia en studiebijeenkomsten gepresenteerd. Via deze lezingen houden de medewerkers van het Pral<tijl<onderzoel< Varl<enshoudenj

er in 1996 open dagen en een symposium georganiseerd.

contact met de doelgroepen en Ikrijgen zo direct
feedback OOI< kunnen zij op deze wijze knelpunten

drijf in Sterksel ruim tienduizend bezoelters. Tijdens
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Op 1, 2 en 3 oktober ontving het Varkensproefbe-
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ambtenaren van verschillende Brabantse gemeenten.
Er werd onder andere Ingegaan op de gewijzigde
Ultvoenngsregellng Ammoniak en Veehouderij
(UAV) en de gevolgen daarvan voor het Ammonlakreductie Plan (ARP), het salderen van vergunningen,
stanknchtlijnen en emissie-arme stalsystemen.
Op 4 september 1996 brachten de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer J,J. van
Aartsen en de directeur van Directie Zuid van LNV,
mevrouw A.M. Burger, een werl<bezoel< aan het
Tijdens de open dagen in Sterksel was er veel aandacht voor de ziektevrije APF-stal, de huisvesting

Proefstatlon. Bij die gelegenheid werd er gesprolcen
over het welzljns- en gezondheldsondetzoek. Het

van grote groepen gespeende biggen en vleesvar-

bezoel< werd afgesloten met een rondgang over het

kens, brij- en droogvoedering met bijproducten
en de verschillende systemen voor ventilatie en

proefbedrijf

mestbehandeling

Varkenshouders met specifÏel<e vragen over nleuwbouw en/of verbouw van stallen kunnen terecht op
d e Varl<ensproefbedrijvenIn R a a l t e e n Sterksel.

deze dagen werd OOI< de I OO.OOO-ste bezoelcer aan

Deelname aan deze voorlichtingsbijeenl<omstenIS

het proefbedrijf verwell<omd.
Ruim 250 genodigden woonden op 7 oldober het

alleen mogelljl< na telefonische aanmelding bij het

symposium “I<ansen en bedreigingen voor de Nederlandse varkenshoudenj” bij.

In 1996 zijn door het Varl<ensproefbednjfte Sterlcsel

Studiedagen

betreffende proefbedrijf
16 bouwersmlddagen georganiseerd met in totaal
335 bezoel<ers. Op het Varl<ensproefbedrijf te Raalte zijn 46 bouwersochtenden gehouden, waarbij in
totaal 508 bezoelcers kwamen.

n

Op 19 juni 1996 is de studiemiddag“Vergelljl<lng van
vier bednjfssystemen voor guste en dragende zeugen” gehouden. Tijdens deze middag presenteerden

Tabel 6: Bezoekers Praktijkonderzoek Varkens-

d e ondet-zoel<er-s van het Pral<tijl<onderzoel< Varkenshouderij de resultaten van de vergelijking tussen

houderij 1996 in percentages

de vier bednjfssystemen voerllgboxen, voerllgboxen

Sector

met uitloop, groepshulsvesting met voerstation en
het Biofïx-systeem.

Agrariërs (Studieclubs)

58%

Studenten

I 6%

Commerciële instellingen

10%
4%

Op 24 juni 1996 werd tijdens een bijeenlcomst In
Het Oude Stadhuis te Montfoort het onderzoeks-

Procenten

VVetenschap

rapport “Zware vleesvarl<ens en luchtgedroogde

Beleid

9%

ham” gepresenteerd.

Overige

3%

Voorlichting

Totaal

I 00%

In april en mei 1996 werden op het Varkensproefbedrijf te Stekel voorlichtingsdagen gehouden voor
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Onderzoeksaccommodatie
Proefstation voor de Varkenshouderij

GRASLAND

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

I Drie huisvestingssystemen voor guste en dragende zeugen:
la
lb

voerligboxen; betonroosters; Hepventilatie
voerligboxen met uitloop; vijf groepen van 15 zeugen, vanaf de werl<gang te bedienen afslurtsysteem; gedeelte betonroosters en gedeelte gietijzeren roosters; dnnknippels in de trog en drinlc-

L

IC

bal<jes op de uitloop; klepventilatie
groepshulsvesting met voerstation; twee groepen van 15 zeugen en twee groepen van 30 zeugen;

Id

gedeelte betonroosters en gedeelte gietijzeren roosters; 14 boxen voor guste zeugen; klepventilatie
grote laboratoriumruimte

le

Itleine laboratorIumruImte onder andere voor fijne apparatuur

Ikantoor bednlfsleider
I wee huisvestlngssystemen voor guste en dragende zeugen:
2ab Biofix-systeem; gedeelte betonroosters en gedeelte gietijzeren roosters; 15 boxen voor guste zeugen

ONDERZOEKSACCOMMODAÏ-IE
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2c Experimentele afdelin g; 32 voerligboxen; betonroosters; mogelIjkheld om drie groepen te maken;
voerstatlon geplaatst voor expenmenteel onderzoek; klepventilatle.
2d

Afdeling voor opfol<zeugen; rioleringssysteem; betegelde dichte vloer met vloervetwarmlng; ver-

2e

Afdeling voor opfokzeugen;brIjbal<; betegelde dichte vloer met vloervetwarming; noleringssysteem;

hoogde trog; I<lepventllatle.

3

klepventilatie.
Kraamafdelingen (totaal 2 I ); 20 afdelingen met half dichte troffelvloer met eleldnsche verwarming en half
metalen roosters en I afdeling met gedeeltell~l<comfyl<unststofroosters en dicht vloergedeelte met polyurethaan-coating; 14 afdelingen met mechanische ventilatie waarvan I afdeling met SI<OV ventilatie,

I afdeling met grondbuisventilatie en 12 afdelingen met Itlepventllatle; 7 afdelingen met automatisch gestuurde natuurlill<e ventilatie.
4 Biggenopfol<afdelingen (totaal 14); 9 afdelingen met mechanische ventilatie;I afdeling met SKOV ventilatie; 4 afdelingen met “schone neuzen”-principe; 4 afdelingen met klepventIlatIe; 3 afdelingen met olievernevelinstallatie; 5 afdelingen met automatisch gestuurde natuurlljlte ventilatie; brij- en droogvoerbak
ken, 2 afdelingen met volledig kunststof roosters.
5 Ziekenafdeling voor zeugen; gedeeltelljl< betonroosters en dichte betonvloer; I<lepventllatie.
6 ZIekenafdelIng voor vleesvarltens; gedeeltelIjk betonroosters en dichte betonvloer, Itlepventilatie.
7 Vleesvarkensafdelingen (totaal 8); 2 afdelingen met dwatiroggen; 6 afdelingen met bnjbaltlten; I afdeling
met drie voerstations met voorhandweging en brijbakken; Itlep-, voergang-, plafond- en automatischenatuurlIjI<e ventilatie; R & R-mestl<oellngssysteem In een afdeling.
8 Bedrijfshygiënlsche unit; 2 afdelingen voor vleesvarkens, I afdeling voor guste en dragende zeugen, I bigI<

genopfoltafdeling en I kraamafdeling.
= Kantoor en excursieruimte

M = Silo voor mestopslag

KI = Kadaverplaats
H = HygIënesluIzen

W

4.1. I Aanpassingen onderzoeksaccommodatie in 1996

ling voor guste en dragende zeugen, een kraamafdeling, een blggenopfokafdeling en twee vleesvar-

Vleesvarkenshouderij

zijn in de unit voorzieningen getroffen voor het

P = Parkeerplaats
= Bednjfswoning

Ikensafdelingen. Naast een hygiënesluis met douche
In november 1996 is begonnen met de verbouw

voorl<omen van z&e-insleep van zieldevetwelkers

van de vleesvarl<ensafdellngen. In 1997 zal deze verbouw voltooid worden. In alle afdelingen zullen de

via ongedierte, veewagens et cetera. In juni 1996

baslsvoorzienlngen

IS

de unit bevolkt met 24 zeugen met een hoge ziek-

voor emissie-arme huisvesting

tevn-status, akomrtlg uit Frankfl& In alle afdelingen

aangebracht worden. Vanaf de voergang gezien bestaan de hokken achtereenvolgens uit een smal,

worden emissie-arme huisvestingssystemen toege-

gootvormig waterlcanaal, een bolle dichte vloer en
vervolgens een breed meskanaal. De mestlcanalen

dit het grupstalsysteem, In de kraamafdellng (volledig

zijn voorzien van metalen driekantroosters. De
Ikanalen zijn ondiep en voorzien van een Vacumest

past. In de guste- en dragende-zeugenafdeling betreft
geplastificeerde roos-tewloer) ondiepe mestkelders
met mest- en waterkanaal, in de blggenopfokafdellng
ondiepe mestkanalen met een mest- en waterIca-

rioleringssysteem.

naal en bij de vleesvarl<ens de basisvoorzieningen. Bij

Bedrijfshygiënische unit

de vleesvarl<ens wordt de verse ventilatielucht aang e v o e r d vla een grondwaterwarmtewlsselaar en

In het kader van het onderzoek naar vriJwaringsprogramma’s IS d e bedrijfshygiënische unit i n j a n u a r i
1996 verbouwd tot een gesloten unit met een afde-

19
-,

grondkanaalventilatie. Bij de overige afdelingen
wordt gewerkt met plafondventilatle. q
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4.2 Varkensproefbedrijf “Noord- en Oost-Nederland”

vuile weg

s c h o n e weq

2

zeugendouche

2

7-

2
1
1

2

1

1
3

F
3
m
=
r

16

1

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

I
2

I<raamafdellngen: drverse uitvoeringen met halfrooster er Jolledig rooster; kunststof en metalen roosters; vlal< en met een verhoging onder de zeug; diverse boxuitvoeringen.
Blggenopfol<afdelingen: volledig roosterultvoeringen en vloeruitvoeringen met een bolle vloer voorin;
voergang- en combi-ventilatiesysteem; diverse mestafvoersystemen, waaronder ondiepe Ikunststof balc

mestkoeling en ITB-spoelsysteem; grondwater/luchtcondItloner.
3 Afdeling voor opfol<zeugen tot 5 maanden, gehuisvest op bolle vloer.
4 Guste en dragende zeugen In voeríig- c.q. voerboxen: diverse boxultvoenngen;voergang- en I<lepventllatle.
5
6
7
8
9
10

Groepshulsvesting voor dragende zeugen met voerstation: diverse uitvoeringen.
Kraamafdelingen scharrelzeugen: diverse ultvoeringen.
Guste en dragende zeugen In de scharrelhouderij met ultloop.
Biggenopfokafdellngen voor scharrelbiggen.
Dragende zeugen In voerllgboxen met versmald mestlcanaal: diverse box- en roosterultvoenngen.
Berging, begin en einde van de bezoelcersgangen door de nolc van de stallen.

I I Indlvlduelevleesvarkensstal: stal voor voedingsonderzoek
12 Vleesvarkensstal scharrelhoudenj: diverse uitvoenngen.
13 Opfol<zeugenstal.
14 Vleesvarkensstal voor 466 vleesvarkens: diverse plafondventllatle-,
15

vloer-, rooster- en mestafvoersystemen;

grondwater/luchtcondItloner.
IKantoor en kantine annex vergaderrulmte.

16 Woning.
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S
P

= Betonnen en metalen ~110’s voor mestopslag

I=

(samen circa 1400 m3)
ParkeerterreIn personeel

M I = Opslagplaats voor scharreIva~-l<ensmest
0 = Opslagruimte
Rondom het bednjf ligt 6,5 Iha grond:

P2 = Parkeerterrein bezoekers

- I ha erf en gebouwen

M

= Kunststof mest& voor opslag 500 m3

- 5,5 ha grasland

4.2.

I Aanpassingen onderzoeksaccommo-

Vleesvarkenshouderij

datie in 1996

Aan de voolzljde van de vleesvarl<ensstal IS e e n
luchtlnlaatrooster geplaatst dat uitmondt In de cen-

Vermeerdering

trale gang. De grootte van de InlaatopeningIS afhan-

Kraamafdelingen

Ikelilk van de bultentemperatuur

In verschillende kraamafdelingen met halfroostervloer zijn de metalen driekantroosters vervangen
door verschillende kunststof roosters. In één afdeling zijn de kraamboxen vervangen door In breedte

In enl<ele afdelingen zilt- kunststof roosters geplaatst.
Deze roosters worden beoordeeld op mestdoorlaat, gnp voor de dieren, afslIJten van de I<lauwen en
duurzaamheid.

n

verstel bare boxen.
Een afdeling IS voorzien van het Delvris Groen-Label-systeem, waarbij boven de bestaande kelder, die
een diepte heeft van I ,5 m, ondiepe kunststof mestpannen zijn geplaatst. De scheiding tussen het mesten waterkanaal bestaat uit een dun kunststof wandje. Door het openen van afslulters kan de mest naar
de eronder gelegen mestput wegstromen. De zeugen liggen op een gietijzeren roostewloer. Langs de
zijkanten en aan de achterqde van de zeug bevinden
zich kunststof roosters. De helft van de kraamhol<ken IS uitgevoerd met een verhoogde Ilgplaats onder
de zeug en de andere helft met een vlalke vloer.
Biggeno~fokafdelingen
In de biggenopfol<afdellng IS een computergestuurde droogvoennstallatie geplaatst. Naast de voerslo’s
bulten, zijn binnen bunkers geplaatst voor de opslag
van droge bijproducten, zoals granen. Hiermee is
onderzoek opgestart.
Dragende-zeugenafdelingen
In een afdeling voor dragende zeugen is het voerstation vewljderd en zijn vier hokken gemaakt voor
dragende zeugen in groepen van zes. Deze zeugen
worden onbeperkt gevoerd met een voer dat perspulp bevat. Het voer wordt via brijbalken verstrekt.
In twee afdelingen met zelfsluitende voerligboxen IS
de Indlvlduele

voedering via computergestuurde

voet-systemen vervangen door voedering via volu-

De aanleg van het Delvris Groen-Label-systeem

medosators.

in de kraamafdeling

?I
-
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4.3 Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-Nederland”
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1l

Air Pathogen Free-stal.
Vleesvarkensafdeling; eenvoudige hulsvestrngsmaatregelen om de ammonialtem~ssle te reduceren;
grondbuizen, grondl<anaalventllatle.
Vleesvarkensafdellng; grote en Meine koppels; gedoseerde droogvoetverstreltlclng via lange trog; grondbuizen, plafondventllatieIn combinatie met voergangventllatle.
Computergestuurde droogvoerinstallatle en B&K-monitor voor het meten van gasemissies.
Vleesvarl<ensafdellng; bijproducten via drinltnippelsysteem; plafondventllatleIn combinatie met voergangventilatie; openvloersysteem.
Vleesvarl<ensafdellng; diverse Itoppelgroottes en voersystemen voor brilvoedering met één of twee
vreetplaats voor tien dieren; plafondventilatle.
Brijvoerinstallatle;

sturing sensor voersystemen.
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8 VleesvarltensafdelIng; bn~voedenng; één vreetplaats per hol<.
9 Vleesvarl<ensafdelIng; bnlvoedenng met bijproducten; conventionele huisvesting en hursvestlng met
basisvoorzieningen
10

voor emissie-arme huisvesting; diverse plafondventilatiesystemen.

Bnlvoennstallatie; mengl<eulten voor bijproducten vla drinltnlppelsysteem en voormenger voor stapelbare (blj)producten.

I I

Houten, betonnen en kunststof mestsilo’s, stalen bezInksilo.

12

Mestbehandelingsruimte.
Overdekte uitloop.

13
14

Del<-/drachtafdelIng;

conventionele huisvesting, grupstal; droogvoedering, bijproducten vla dnnknippel-

systeem; computergestuurde gedoseerde dr~rkwatewerstrekking; grondwaterwarmtewlsselaar, grondbuizen, grondkanaalventilatle,plafondventllatie;hlttestressbestnjdlng door waterdruppelaars.
15

Del<-/drachtafdelIng; groepshulsvestlng met afsluitbare voerligboxen met uItloop achter de boxen, bnjvoedenng met bijproducten.

16 Grondwatetwarmtewisselaar.
17 Drachtafdeling; groepshulsvestlng
18
19

met Blofixsysteem.

Afdeling voor opfol< van fokzeugen; deurventilatie.
Blggenopfol<afdellng; diverse voersystemen voor bnjvoedenng en diverse Itoppelgroottes; bijproducten
vla dnnknlppelsysteem; gedoseerde droogvoerverstrekngvla de trog; diverse roostersoorten; plafondventilatie; spoelgoten en koeling van de mesttoplaag.

20

Kraamafdelingen; bnjvoedering met natte bijproducten; volledlg en gedeeltelijk roostewloer met diver-

21

se roostersoorten; hlttestressbestn@ng door waterdt-uppelaars; spoelgoten.
Kraamafdelingen; verhoogde opstelling zeug; geplastificeerde kunststof roosters; verlaagde biggennesten

22

met hotplpes of verhoogde ligplaats zeug; grondl<anaalventilatle,
Experimentele kraamafdeling.

23

Zeugendouche.

24

Kraamafdeling; verhoogde opstelling kraamhok; mestpan; grondl<anaalventilatie.

25

PolIl<lInlsche kraamafdeling, profiboxen.

26
27

Computergestuurde droogvoennstallatle.

mestpannen.

Noodstroomaggregaat; hydrofoor met ontilzenngslnstallatie, bestunngskast; mestl<oelingsinstallatle, dlverse koelcontainers voor kadavers; medicljndoseersysteem.

28

Kraamafdelingen; diverse vloer-, zeugentrog- en boxultvoenngen; blggennestverwarmlngssystemen; pla-

29

fondventilatiesystemen; emissie-arme huisvestlngssystemen; koeling door watewernevellng.
Blggenopfol<afdellngen; grote en I<lelne koppels; diverse droogvoersystemen; emissie-arme hulsvestingssystemen, plafond- en deurventilatie.

4.3.

I Aanpassingen onderzoeksaccommodatie in 1996

Vermeerdering

Twee typen kunststof mestpannen zijn gemonteerd.
Een type IS gebaseerd op het mest/wateritanaal en
het andere type op frequente mestverwijdering en
verl<leining van het emitterend mestoppewlak. De

Kraamafdelingen

I<raamhol&en inclusief mestpan staan verhoogd op-

Voor het onderzoel< naar de perspectieven van
mestpannen en het onderzoek naar luchtlnlaatsys-

gesteld. Elke afdeling bestaat uit twee rijen kraamholken (I<oppen richting de muur) met een contro-

temen, waarbij de verse lucht dit-eet met lage lucht-

legang in het midden en twee smalle gangen aan de

snelheid bij de dieren komt en de aangevoerde ven-

voorzijde van de I<raamhol<l<en. De controlegang

tllatlelucht en de door de dieren geproduceerde

voorzien van een dichte vloer. De gangen aan de

warmte zo efficiënt mogel$ wordt benut, zijn een

voorzijde van de kraamhoken hebben metalen
roosters. De verse lucht komt de afdeling binnen

drietal kraamafdelingen compleet henngencht.

33
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IS

genopfokafdellng verbouwd. De afdeling

IS

Ingericht

met holken voor 10, 12, 20 of 40 biggen per hok.
In een aantal holken vindt de brrjvoewerstrel&ng
plaats vla een lange trog (verschillende uItvoerIngen)
en in de andere hokken via sensowoedering. Alle
hokken hebben een volledig roostewloer met volIkern kunststof roosters.
Een andere afdeling is aangepast voor een directe
vergelijlting tussen droog- en bnjvoedering aan gespeende biggen.
Aanleg kunststof mestpannen in verhoogde kraamhokken gebaseerd op mest/waterkanaal-principe

In twee brggenopfokafdellngen zijn twee ontwerpen
voor een emissie-arm hulsvestlngssysteem voor gespeende biggen In grote koppels gebouwd. Beide
ontwerpen zijn gebaseerd op verltlernrng van het

onder de werkvloer. In de winter wordt de verse
lucht onder de mestpannen doorgetrokken (opwarming) en komt voorlangs de kraamhoken om-

emitterend mestoppewlak. In één afdeling met volledig roostewloer zijn twee koppels van 40 biggen

hoog. Via openingen onder de zeugentrog stroomt

gescheiden door een voertrog over de lengte van
de afdeling. Het ondrepe mestkanaal IS door middel

een gedeelte van de verse lucht direct naar de kop

van een gemetselde muur verdeeld in een water-

c.q. het lichaam van de zeug. Het resterende gedeelte gaat over de hol<afscheidlng richting de dieren. In

de buitenzijde van de afdeling en het waterkanaal

de zomer wordt de lucht direct aan de vootxjde
van de I<raamhoI&en de afdeling binnengebracht.

len drrel<antroosters en er IS een mestspleet aan de

en een mestl<anaal. Het mestlcanaal bevindt zich aan
ligt In het midden. Op het mestltanaal liggen metamuurzijde. Op het waterlcanaal liggen volkern kunst-

Ten behoeve van het gebruikswaardebepalend
onderzoelc met betreking tot de inrichting van
kraamhoken zijn In 1996 m e e r d e r e kraamhokken
heringerrcht. Deze herinrichtrng betreft:
- vijf nieuwe verschillende typen kunststof roostervloeruitvoeringen;

stof roosters. Via een rioleringssysteem kunnen
mest en water worden afgevoerd.
In de tweede afdeling (twee koppels van 40 biggen)
ligt een bolle vloer met vloervewuarmlng. Op deze
bolle vloer staan droogvoerbalkendie de afdeling In
de lengterichting scheiden in twee holken. Aan

- een tweetal nieuwe locale brggennestvetwarmingssystemen: dichte kunststof verwarmbare (warm
water-)vloerelementen en warmwatewloewerwarmngsslangen onder het dichte kunststof biggennest en onder het rooster naast de zeug, aan
de overzijde van het biggennest (uitsluitend in gebruik gedurende de geboorte en de eerste dag na
de geboorte).
Voor het onderzoek naar methoden om hittestress
te voorkomen zijn twee typen waterdruppelaars en
een watervernevelaar gel’nstalleerd.
Biggenafdelingen
Om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende

Watervernevelaar in kraamafdeling met plafond-

systemen voor bnjvoewerstreking aan gespeende

ventilatie om hittestress te voorkomen bij hoge

biggen in verschillende koppelgrootten is een big-

buitentemperatuur
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weerszijden van de bolle vloer ligt een mestkanaal.

Een vleesvarl<ensafdelIng IS henngencht ten behoe-

Boven de mestkanalen liggen metalen driekantroos-

ve van onderzoel< naar de perspectieven van sen-

ters en een mestpleet van 5 cm aan de muurzijde.

sorvoedenng bij vleesvarkens. l<oppelgrootte IS hierbij OOI< een punt van aandacht. Sensorvoedering

Om het emitterend mestoppewlalcIn de mestkanalen te verl<lelnen zijn gladde kunststof platen schuin

wordt toegepast in koppels van 10, 20 en 40 vlees-

In de put gemonteerd. De mest wordt afgelaten vla
een rioleringssysteem.

varkens per hok.

Van belde systemen wordt de ammon~akemissle In
1997 bepaald.

Overige aanpassingen
Bij het operationeel worden van de Air Pathogen

Onderstaande droogvoersystemen zijn gel’nstalleerd

in de afdelingen niet optimaal was. Om de lucht
vanuit het centraal kanaal in de afdelingen te laten

Free-stal (medio 1996) bleek dat de luchtverdeling
bij grote koppels gespeende biggen (40 biggen per
hol<):

komen, werd In eerste instantie gebruk gemaald

twee typen voersystemen waarbij alle biggen ge-

van plastic slangen met gaten erin. De verdeling van

liJktiJdig aan een trog, op instelbare tijden gerant-

de lucht was echter niet voldoende. Na het ultpro-

soeneerd gevoerd kunnen worden;

beren van diverse varianten om de lucht beter te

twee verschlllende typen bulsvoersystemen;
droogvoerbalkenmet een ge’lntegreerd dnrkbalqe.

verdelen, is gel<ozen voor schotten in het grondl<anaal. Deze breken de luchtsnelheid In het kanaal,
waardoor de lucht gelIjkmatIg met lage luchtsnelheid

Vleesvarkenshouderij

over de afdeling verdeeld wordt.

In een vleesvarkensafdellng met basisvoorzieningen
(bolle, niet onderkelderde dichte vloer, metalen dnekantrooster en mestspleet aan de muurzijde, smal

Voor de sturing van de sensorvoersystemen bij de
biggen en de vleesvarkens IS een restloze bnjvoenn-

gootvormg waterkanaal voor in het hol< en een
breed mertkanaal achter in het hol<, ondiepe mest-

stallatie geÏnstalleerd.

Ikelders met riolenngssysteem) zijn in het mestkanaal

geringe hoeveelheid water wordt gel’njecteerd.

schuine gladde kunststof wanden gemonteerd. Dit IS
gebeurd om het emitterend mestoppervk te verIcleinen. De ammoniakemissie van dit stalontwerp is
volgens het Groen Label-protocol gemeten.

Deze installatie heeft een

hydraulische reiniging van de buizen, waarbij een

Voor het onderzoel< naar natte en stapelbare bijproducten zijn een bijproductentanl< en een voormenger ge’l’nstalleerd. De gekoleerdebijproductentanlc IS uitgerust met een warmtelint. Daarnaast

IS

In twee vleesvarltensafdellngen IS het luchtlnlaatsysteem vervangen. In een afdeling IS een luchtinlaat-

een sleufsilo gebouwd voor de opslag van perspulp.

systeem gemonteerd dat plafondventllatle combi-

B IJ de kraamzeugen en gespeende biggen is een
doseersysteem voor dnkwatergélnstalleerd. Hierbij

neert met voergangventllatle. In de andere afdeling
IS een plafondventilatlesysteem met dubbel plafond
gemonteerd.

wordt het dnnkwater in een gesloten circuit continu
rondgepompt. Daarnaast bestaat de mogelijkheld om
per afdeling over te schakelen op een medicijnleiding.

In een vleesvarkensafdeling is ten behoeve van onderzoel< naar de perspectieven van meerdere

Ten behoeve van het onderzoek naar de gebruiks-

malen per dag gedoseerd voeren aan een lange trog
voor vleesvarkens een nieuw voersysteem ge’lnstal-

waarde van I<adaverl<oelet-sIS een viertal ver-schlllende kadaverkoelersge’cnstalleerd.

leerd. Deze voerstrategie, die zowel bij grote als bij
I<lelne koppels wordt toegepast, wordt binnen de

In 1996 is op het proefbedrijf een katalytische ver-

afdeling vergeleken met onbeperkte voedenng via

brander voor dllke mestfracties geÏnstalleerd. H

bril baken.
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5 Bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten
5.1 Fokkerijbeleid en samenstelling van de
zeugenstapel

vrer onderzochte bednjfssystemen toegewezen. Dat
betelcent dat zeugen vanaf het einde van de opfok

Hieronder volgt een beschrijving van het fokerijbe-

de rest van hun leven in datzelfde bedrrjfssysteem

periode In een bedrijfssysteem

worden geplaatst en

lerd en de samenstelling van de zeugenstapel op de

blijven. De zeugen verlaten alleen vlak voor het wer-

drie proefbedrijven.

pen dit systeem. Bij spenen worden ze weer direct

Proefstation voor de Varkenshouderij

naar het betreffende bednjfssysteem teruggebracht.
Hier worden ze ook gel’nsemineerd. De nog niet

Op het proefbedrijf van het Proefstatlon wordt
gebruk gemaald van een rotatiel<rulslng die opge-

gel’nsemineerde zeugen worden tweemaal per dag
gecontroleerd op bronst. Er wordt uitsluitend doehetzelf-l<.i. toegepast.

bouwd is uit de volgende rassen:

Het Proefstatlon is deelnemer aan het PW/IKB-

N = Nederlands landvarken
F = Fins landvarlcen

ficaat en het deelcertIficaat AR-vrij-status.

project en

IS

In het bezit van het Aujeszl<y-vrij-cert-

Y = Groot Yorkshlre zeugenlijn
Y, = G r o o t Yorkshlre slachtvarkenvaderdierlijn

Varkensproefbedrijf “Noord- en OostNederland”

De productie van opfokzeugen vindt plaats via de
volgende kruisingen:

De zeugenstapel bestaat uit FI -zeugen (YN) met
een kern N-zeugen voor de eigen aanfok. In 1994 is

0

0

N

X FYN

Y

XNFYN

het proefbedrijf overgegaan op eigen aanfol< FI opfol<zeugen In plaats van het aankopen van del<njpe F I -opfol<zeugen. De N-opfol<zeugen

worden

F X YNFYN
N X FYNNN

wel aangekocht. Het Nederlands Varl<ensstamboel<
verzorgt de nummering van de biggen bestemd

et cetera.

voor de opfok, de inschrijving van zeugen en de
BednjfsprestatieToets.

De productie van vleesvarl<ens vindt plaats door de

De zeugen worden gel’nsemlneerd volgens de doe-

volgende krulslng:

het-zelf methode met sperma van beren van de KIvereniging Noord-Oost Nederland.

0
0
Y, X rotatiezeug (FYN, NFYN, YNFYN, et cetera)

In overleg met de stamboel<inspecteur

en een ver-

I

tegenwoordiger van de KI wordt tweemaal per jaar
een Ikeuze gemaald uit het berenbestand: foldech-

vleesbig

nisch uit de Y,-beren, proeftechnisch uit de Y,-beren.
Het proefbedrijf

Alle opfokzeugen die Ingezet worden In de verschil-

IS

deelnemer aan het PW/IKB-pro-

ject en heeft het Aujeszky-vrij-cetilficaat.

lende bednjfssystemen zijn afltomstlg uit rotatiekrulslngszeugen. De zeugen die gebruik worden in de
folkenj zijn beoordeeld op vruchtbaarheid, exteri-

Varkensproefbedrijf “Zuid- en WestNederland”

eur en moedereigenschappen.
De opfoI<zeugen worden diverse keren beoordeeld

Aanvulling van de zeugenstapel vindt plaats vanuit

voordat ze voor de biggenproductie worden inge-

de eigen aanfok. Hiervoor is een basisgroep van

zet. Vanaf juni 1993 zijn de zeugen aan één van de

ongeveer 55 N-zeugen aanwezig. De beste N-zeu-

BEDRI/FSVOERING EN BEDRIIFSRESULTATEN

gen (ongeveer 10 zeugen) worden ge’l’nsemlneerd
met sperma van N-beren. Dit gebeurt om de N-

5.2 Overzicht van de varkensstapel

populatie in stand te houden. Bij de selectie van zeu-

In tabel 7 Is de samenstelling van de varkensstapel
van de drie proefbedriyen weergegeven.

gen voor deze folcgroep wordt sterk rel<ening
gehouden met de vruchtbaarheld en met de moe-

5.3 Technische resultaten

dereigenschappen. OOI< worden de eerste-, tweede- en derdeworps N-zeugen niet gebruk voor de
zuivere teelt omdat van deze zeugen nog te weinig

De technische resultaten van de dne proefbednyen

gegevens bekend zijn. De tweede categorie N-zeu-

worden mede bepaald door de verschillende

gen (ongeveer 45) wordt Ingezet voor de vermeer-

onderzoeken die daar plaatsvinden. De onderzoe-

dering (productie van FI -zeugen). Deze zeugen

ken kunnen zowel een positief als een negatief
effect hebben op de technische resultaten. Om

worden gei’nsemineerd met sperma van Y,-beren.
Voor de productie van de vleesbiggen worden de

deze reden mogen de resultaten niet onderling ver-

F I -zeugen ge’l’nsemlneerd met de Krusta-elndbeer.

geleken worden.

Het proefbedrijf is deelnemer aan het PW/IKB-project en heeft het AujeszI<yvnj-certificaat.

In tabel 8 tot en met 10 staan de productleresultaten van de drie proefbednjven weergegeven.
In tabel I I staan de technische resultaten van de
)

vleesvat-kenshouderij.

Tabel 7: Samenstelling varkensstapel per 3 I december 1996

Opfol<zeugen
Zeugen
Zoeltberen

Totaal

Rosmalen

33 I
1179

Raalte

Sterksel

142

102

412

33 I

87
436

9

4

3

Biggen bij de zeug
Gespeende biggen

2427
3092

748

776

2
903

1369

529

1194

Vleesvarkens

1565

526’E

1037

2%

+’ In verband met verbouwlngen In de vleesvarl<enshouden]waren geen vleesvakens aanwezig (Rosmalen) dan wel
de stallen onderbezet (Raalte)
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Tabel 8: Bedrijfsresultaten zeugenhouderij
Bednlfsresultaten zeugenhouden)1

Rosmalen

Raalte2

Sterksel

Gemrddeld aantal aanwezrge zeugen

389

316

420

Gemiddeld aantal aanwezige opfol<zeugen

I 65

81

109

Bednjfsworprndex
Grootgebrachte biggen per zeug per jaar

2,38
22,2

Gespeende biggen per zeug per jaar

2,17

2,34

22,6

I8,8
I9,7

22,8
23, I

Aantal levend geboren biggen per worp

IO,8

IO,7

IO,9

Aantal doodgeboren biggen per worp

0,6
I 0, I

0,8
IO,7

0,7
8,9

9,7
2.2

9,6

9,9

4,4

2,7

Uitval biggen tot spenen (%)
Aantal gespeende biggen per worp
Uitval biggen na spenen (%)
Lengte zoogperiode (dg)
Interval spenen - eerste inseminatie (dg)

27,6

31,I

27,3

58

- 3,5

8,O

6,2

Interval eerste - laatste inseminatie (dg)
Verliesdagen per afgevoerde zeug (dg)

28,6

5,5
46,5

2,5
27,5

Uitval zeugen per jaar (%)

45

49

43

Ingezette zeugen per jaar (%)

51

61

44

Eerste worpen (%)

18
I I

24

18

HerInsemInaties (%)
Afbigpercentage van eerste Inseminatie (%)

84

14
77

8
87

23 I
224

235
66

222

8
255

30
203

Leeftijd grootgebrachte biggen (dg)

71

72

71

Gewicht grootgebrachte biggen (I<g)

24,7

24,0

Leeftijd eerste Inseminatie (dg)
AanvoerJoplegleeftljd opfokzeugen (dg)
Uitval/selectie opfokzeugen (%)
Gemiddelde leeftijd bij uitval opfol<zeugen (dg)

Groei grootgebrachte biggen (gram/dag)

229
68
54

329

312

25,5
339

I Berekend op basis van het Informatiemodel Varkenshouden~.
2 In Raalte worden 50 zeugen gehouden onder de condities van lhet ISC (Internationale Scharrelvlees Controle). Dit
heeft Invloed op de gemiddelde resultaten en leidt onder andere tot een langere zoogpenode en een lager aantal
grootgebrachte biggen per zeug per laar.
Het gemiddeld geboortegewicht In grammen was in Rosmalen 14 I 1, in Raalte 1555 en In Sterksel 1452.
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Tabel 9: Reden afvoer zeugen in percentages
Reden

Stekel

Rosmalen

Raalte

13

12

13

16

10
12

3
9

Beenwerkaandoeningen
Reproductie
- niet heng
- gust

7

- terugl<omen

7

14

10

- selectie
- overige productie

29
10

22
6

31
5

Overige

18

24

29

100

100

100

Rosmalen

Raalte

Sterksel

75
380

7,7
410

0,56

9,2
368
0,58

I ,52

I ,56

Totaal

Tabel 10: Technische resultaten biggen in de opfokperiode

Gemiddeld speengewicht In kg
Groei/dler/dag in gr
Voeropname per dag In kg
Voederconversie

Tabel I I

0,60
I ,58

: Technische resultaten vleesvarkenshouderij
Rosmalen

Aantal afgeleverde varkens

2398

Gemiddeld opleggewlcht in kg

24,8

Gemiddeld aflevergewicht in kg

I I2,2

Gemiddeld geslacht gewicht In kg

Raalte
2055
24,9
IO8,4
85,2

87,6

Sterlcsel
2844
25,4
I 1237

Aantal mestdagen

I I I

II I

87,5
116

Groei/dler/dag In gr

788
2, I3

749

754

Voeropname per dier per dag in kg
Voederconversie (I<g voerkg groei)
EW-conversie
Uitval van opgelegde dieren in %
Gemiddeld vleespercentage
Type AA + A in %

2,7 I
2,88

2,02

2,04

2,70

2,7 I

2,90

2,96

2,2
54,7

0,9
55,7

2,5
54,5

83,3

90,o

85, I

5.4 Toelichting bedrijfsresultaten

ten op een goed niveau. De uitval van de gespeende biggen is op alle drie de locaties te hoog.

Op het VarkensproefbedrIjf In Raalte zijn in 1996
problemen geweest met de vruchtbaarheid. Op de

Problemen met speendiawee, slinger- en/of oedeemzielde zijn de belangrijlde oorzaken hiervan. n

andere bedrijven liggen de vermeerdenngsresulta-
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6 Financiën
H e t t o t a l e teI<or-t v a n h e t PraktijI<onderzoel<
Varkenshoudenj in 1996 b e d r o e g f 7.834.000,-.

f 6.749.000,-. Onderstaand overzicht geeft weer

Hiervan werd f I .085.000,- via de derde geldstroom
gefinancierd. Het “reguliere” teI<ort bedraagt

drie proefbedrijven zijn verdeeld.

hoe de diverse opbrengst- en kostenposten over de

n

Voorlopige jaarrekeningen over 1996 x f I .OOO,Rosmalen

Raalte

Sterk

Totaal

794

479

706

560

687
859

1.960
2. I 25

Ontvangsten:
Dieren:
- Vermeerdering
- Mesterij
Onderzoel<srapporten

113

113

Overige
Subsidie:

225

225
I I 29

905

6.749

- Regulier

4.7 I 5

- Aanvullend

I ,085

TOTAAL ONTVANGSTEN

7.638

2. I 68

2.45 I

I 2.257

562
175

764

4.086

119

I ,708

154

223

501

701

952

2.472

4
2

I
17

301

Publicaties
Overige

2 ,760
.4 I 4
,490
124
819
109
296
192
434

21 I

570

375

1.379

TOTAAL UITGAVEN

7.638

2. I 68

2.45 I

I 2.257

I ,085

Utgaven:
Personeel
Diverse onderzoel&osten
Stalaanpassingen
Bednjfskosten
Exploltatle
Huisvesting
Automatisenng

FINANCIEN

I ,490
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7 Organisatie
In totaal zijn bij het Pral~ljkonderzoelcVakenshou-

Vanaf januari 1994 IS de landelljl<e stichting “Pr&tijl<-

derij ongeveer 68 mensen werl<zaam. De meeste
onderzoekers en onderzoel<sassistenten werken van-

onderzoelc Varkenshoudenj”verantwoordelljk voor

uit het hoofdl<antoor In Rosmalen. Daar zijn OOI< de

drie locaties. Twee regionale bestuurscommissles

directie en de ondersteunende afdelingen gevestigd.
Op ek van de drie proefbedrijven werken een

onderhouden de relaties met het bedrijfsleven in de
regio en bewaken het karaIder en de kwaliteit van de

bedrijfsleider,

regionale proefbedrijven. Een vertegenwoordiging
van de regionale bestuurscommissles In het landelijk

een

onderzoel<ers

assistent-bedrijfsleider,

regionale

en medewerkers.

het beleid en de uitvoering van het onderzoel< op de

bestuur garandeert de regionale Inbreng In het programma van het Praktijkonderzoek.

7. I Bestuurssamenstellingen per I januari 1997
Bestuur

Praktijkonderzoek

Varkenshouderij

Naam

Organisatie

Functie

Chr.W.C. van Gisbergen

Produktschap Vee en Vlees

voorzitter

J.W. HendrIksen

Regionale Varl<ensproefbedrijven

secretaris

C.A.J. Das
H.C. In ‘t Hout

Regionale Varl<ensproefbedrijven

bestuurslid

Landbouwschap

bestuurslid

dr.ir. M. Kool

Directie Landbouw van het MLNV

bestuurslid

H.H. de Lange
J, Martens

Regionale VarkensproefbedrIjven

bestuurslid

Land bouwschap
Produktschap Vee en Vlees

bestuurslid

ing. H.J.M. Boelnjlt

Regionale Varl<ensproefbedrijven
Landbouwschap

bestuurslid
adviserend lid

dr.lr. L.A. den Hartog

PraktijkonderzoelcVarkenshoudenj

adviserend lid

dr. J.H. Westerhuls

Produktschap Vee en Vlees
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht

adviserend lid

van het MLNV

agendalid

ir. B.J. OdIrk
F.J.M. Vrenken

Ir. J. van Bodegraven

bestuurslid

Mutaties bestuur:
Afgetreden IS de heer W.H. Rijkenbarg, vertegenwoordiger van het Regionaal Varl<ensproefbednjf te Raalte.
Toegetreden als bestuursleden zijn: de heren dr.ir. M. Kool, vertegenwoordiger van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Landbouw en de heer H. de Lange, afgevaardigde van het
regionale Varkensproefbedrijf te Raalte.
F
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Regionale Bestuurscommissies
Varkensproefbedrijf

“Noord-

en

Oost-Nederland”

Naam

Organisatie

Functie

J.W. Hendriksen

GLTO ZuidMiddenOost

voorzitter

ir. J.A.M. Voermans

secretaris

H.H. de Lange

Proefstation voor de Varkenshouderij
GLTO ZuidMlddenOost

Th.A.M. Hal<voort

GLTO ZuidMlddenOost

bestuurslid

J. Hendrik
H.C. in ‘t Hout

Ver. Bedrijfsvoorlichting IJsselmeerpolders
NLTO

bestuurslid

J. l<laassen

NLTO
FLTO

H. Kloosterman
G.A. I<oers

bestuurslid

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

GLTO ZuldMlddenOost

D.W. Oolman

GLTO

JA. Stegeman
Ing. H. Altena

GLTO ZuldMiddenOost

drs. F.J. Bouwkamp
Ing. JA. Deij

Gezondheidsdienst voor Dieren
C.L. Oost MLNV

bestuurslid
adviserend lid

bedrijfsleider Varl<ensproefbedrijfte Raalte

adviserend lid
adviserend lid

Mutaties bestuur:
Afgetreden is de heer W.H. Rljkenbarg, vertegenwoordlger van de GLTO. Hij
D.W. Oolman.

Varkensproefbedrijf

“Zuid-

en

IS

opgevolgd door de heer

West-Nederland”

Naam

Organisatie

Functie

F.J.M. Vrenl<en

LLTB

voovzitter

C.A.J. Das

NCB (valcgroep Varl<enshoudenj)
Proefstation voor de Varl<enshouderij

vice-voorzitter

Ir. J.A.M. Voermans
F. van Helvoot-t

GLTO ZuldMiddenOost

bestuurslid

A.L.T. Hilhor-st

GLTO ZuldMiddenOost
WLTO

bestuurslid

A.J. van der Marl<
E. Thljssen

LLTB

bestuurslid

P. Vlemminx
dr. W. Hunneman

NCB (valcgroep varkenshoudenj)
Gezondheidsdienst voor Dieren

adviserend lid

Ir. J.M.I.G.A. Rooijakers

CL Zuid

adviserend lid

J.A.C. Broekman

bedrijfsleider Varl<ensproefbedrijfte Sterltsel

adviserend lid

ORGANISATIE

secretaris

bestuurslid
bestuurslid
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-

-

Bedrljfseconomle
Ir. C.E.P. van Brakel
Ir. M. AH. Vaessen
Bednjfsbegeleidmgssystemen
- Ir. E.R. ter Elst-Wahle
Productie en management
dr.lr. J.W.G.M. Swlnkels
Arbeld en organisatie
Ing. P.F.M.M. Roelofs
Model Mineralenstroom
drs. C.P.A. van Wagenberg

- dr.lr. G.B.C. Backus

Hoofd

Economie en Bedrljfsvoerlng

L

_

-drs.

-

-

Hoofd
Ir. J.A.M. Voermans
Milieu
-Ing.G.M.denBrok
Ing. J.P.B.F. van Gastel
-Ir. C.C.R. van der Kaa
-Ir. N. Verdoes
Gezondheld en hulsvestIng
C.N. Huysman
Klimaat
-Ir. P.J.W.M Geur%
HuisvestIng
Ir. H.M. Vermeer
Bedn)fsultrustlng
. Ing. J.J.H. Huljben

Huisvesting en Mllleu

-

-Ir.

.

Hoofd
P.C. Vesseur
Kwalltelt IKB-big
- Ir. J.B. van der Fels
Kwaliteit
Ing. J.H. Huiskes
-ir. M.H. Bokma-Bakker
Gezondheld en welzIjn
Ir. E.M.AM. Brulnlnx
Voeding
Ir. C.M.C. van der Peet-Schwerlng
Bijproducten en granen
R.H.J. Schollen
Reproductie
ir. M.C. Vonk

-drs.

I
,

-J.l.

i

-

Bedrgfslelder
-M.E. Parllo
Assistent-bedrllfslelder
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

-

.
-

_

-

-Ing.

Bednffslelder
H. Altena
Asslstent-bedrijfsleider
- R.W.M. Klekebosch
Realonaal onderzoekers
In>. J.G. Plagge
Ing. M.G.M. Vrlellnk
Medewerkers
I.A. Alferlnk
- M.G.M. van Tongeren
H.J.M. Velderman
Hulshoudelqk medewerkster
-Mw. J. Altena-Hamhuls
Technisch medewerker
J.H. Korîman

Varkensproefbedrljf “Noord- en
Oost-Nederland”

Hoold
G.J. F. Koekkoek
Meet- en vetwerklngstechnlek
R.B.W. van de Camp
Appllcatle-ontwIkkelaar
- Ing. H.J.P.M. Vos
Onderroeksass~stentslat~st~sch
medewerker
Ing. G.P. Blnnendl]k

-

Automatlserlng

PublIcatIezaken

Hoofd
AE.W.M. van der Llnden-Janssen
Medewerkers
- M.U.C. Havermans
Ing. A.M.A. van Rooy
Bibliotheek
C.J.K. v. Rooyen-Hageman

Adjunct-directeur
Ir. J.AM. Voermans

-

-

-

I

“Zuid- en

Bedrijfsleider
J.AC. Broekman
Assistent-bednffsle!der
- J.P.C. Maas
RegIonaaI onderzoekers
Ing. AI.J. Hoofs
Ing. D.J.P.H. van de Loo
-ing. AJ.AM. van Zeeland
Medewerkers
- M.N. Naessens
- B. Noordman
P.H.C. v.d. Weljst
Technisch medewerker
H.J.J. Polman
Admlmstratief medewerker
- P.W.J.H. Kersten

VarkensproefbedrIjf
West-Nederland”

-

_-

Algemene Zaken
Secretaresse
- Th.M. Boeljen
Typiste
-. M.H.G.J. van Dijk-Geelen
TelefonIsfes/receptlonIstes
- M. Moerlngs-Schults
J.M. v.d. Pol-van Rosmalen
Secr VPB-enipersonele zaken
M.J. van der Schoot-Verbraak
Medew flnanc&+a/materiele zaken
- E.W.M. van Zundert

Mutaties

personeel

Praktijkonderzoek

Varkenshouderij 1996

regionaal Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-Nederland”.

Proefstation voor de Varkenshouderij

De volgende personen hebben het Varkensproef-

De volgende personen zijn in dienst getreden bil

bedrijf te Sterl<seI verlaten:

het Proefstation voor de Varkenshouderij te

J.M,J. PIuI<
Ing. M.P. Voermans

Rosmalen:
ir. E.M.A.M. Brurninx
ir. C.C.R. van der Kaa

7.3 Commissies

ir. M.A.H. Vaessen
drs. C.P.A. van Wagenberg

Het bestuur

De volgende personen hebben het Proefstation

len voor een bepaalde activiteit of met een speciale
opdracht. Een voorbeeld IS een bouwcommissie.

IS

bevoegd ad hoc commissies In te stel-

voor de Varltenshoudenl verlaten:
ing. J.H.A.M. Adams
ir. J.G.L. Hendrik

De Ondernemingsraad van het Proefstation
voor de Varkenshouderij

ir. J.W. van Riel

De ondernemingsraad van het Proefstation behar-

ing. J.J.J, Smeets
Ir. P.J.L. Ramaelters

tigt de belangen van de medewerkers en draagt bij
aan het functioneren van de organlsatle. De ondernemingsraad bestaat uit:

Varkensproefbedrijf “Zuid-en West-Neder-

Ir. C.E.P. van Bralcel

land”

G.J. Koel<ltoel<

P.H.C. van de WelIst is In dienst getreden bij het

Ir. R.H.J. Scholten
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