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VOORWOORD
Hierbii heb ik het genoegen u het jaarverslag over 1992 van het Proefstation voor de
Varkenshouderii aan te bieden. Het afgelopen jaar is voor de sector Varkenshouderii
weer een turbulent iaar geweest. De technische resultaten zijn in vergelijking met
1991 op de meeste bedriiven, als gevolg van het verdwiinen van Abortus Blauw,
weer verbeterd. De opbrengstprijzen varieerden echter van hoog in het begin tot een
historisch dieptepunt aan het eind van 1992. Uitbraken van varkenspest en blaasiesziekte toonden nog eens aan dat de gezondheidszorg in de Varkenshouderii nu en in
de toekomst alle aandacht verdient. In 1992 is door het Proefstation en de twee regionale Varkensproefbedrijven een visie voor de komende iaren uitgebracht betreffende
de varkenshouderii en de rol van het praktiikonderzoek hierin. In deze visie is
beschreven dat er in de iaren negentig verschuivingen zullen plaatsvinden in thema’s
van onderzoek. Geconcludeerd is dat onder andere het gezondheidsonderzoek meer
aandacht en inspanning behoeft.
In 1992 is ook een start gemaakt met een ingriipende verbouwing van de zeugenstal.
Na deze verbouwing, die medio 1993 gereed zal zijn, worden drie vormen van
groepshuisvesting tiidens dracht- en gustperiode met elkaar en met individuele huisvesting vergeleken. Diverse nieuwe onderzoeksproiecten zijn gestart. Met name het
project naar de mogelijkheid van een merkentoets met behulp van computermatig verzamelde gegevens op praktijkbedrijven kreeg in de pers veel aandacht.
Via het ontvangen van excursies, het houden van lezingen, het schrijven van artikelen
in het periodiek en de vakbladen en het organiseren van studiedagen en symposia
hebben velen kennis kunnen nemen van de resultaten van het praktiikonderzoek. Ook
het brede publiek in Nederland heeft kennis kunnen maken met het praktiikonderzoek
via een TV-uitzending in het aktualiteitenprogramma NOVA.
Het afgelopen jaar is tevens verder gewerkt aan het plan voor de verzelfstandiging
van het Proefstation voor de Varkenshouderii.
Het Proefstation en de twee Regionale Varkensproefbedrijven hebben één gezamenlijk
budget. In 1992 zijn voorwaarden geformuleerd om ook bestuurliik en organisatorisch verder tot één eenheid te komen. Eén en ander zal in 1993 worden uitgewerkt.

In dit jaarverslag treft u naast de gebruikelijke organisatorische overzichten ook resultaten van onderzoek aan. Ik hoop dat de resultaten van het praktiikonderzoek ook in
de toekomst weer voor velen, die direct of indirect bii de varkenshouderii betrokken
zijn, van nut zullen zijn.
Vanaf deze plaats wil ik een ieder bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan de
activiteiten en de werkzaamheden van het Proefstation.

dr.ir. L.A. den Hartog
directeur

1 BESTUUR EN BEHEER
1.1

Bestuurssamenstelling per 3 1 december 1992

Naam

Organisatie

Functie

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

Landbouwschap
Produktschap voor Vee en Vlees
Regionale Varkensproefbedriiven
Regionale Varkensproefbedrijven
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserii
Produktschap voor Vee en Vlees
Landbouwschap
Landbouwschap
Produktschap voor Vee en Vlees
Produktschap voor Vee en Vlees
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserii
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserii
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserii
Proefstation voor de
Varkenshouderii
Secretaris NRLO

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
bestuurslid

J.C. Schep
A. Lanting
ing. H.J.M. Boelrijk
dr. J.H. Westerhuis
ir. B.J. Odink
dr.ir. A.J. van der Ziipp
drs. J.E. Stienstra
dr.ir. J.G. de Wilt
dr.ir. L.A. den Hartog
dr. F. van Vugt

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviserend lid
adviserend lid
adviserend lid
bestuurslid
bestuurslid
adviserend lid
adviserend lid
adviserend lid

1.2 Personeelssamenstelling
Personeelssituatie van het Proefstation voor de Varkenshouderii per 3 1 december
1992: zie pagina 5.

Publikatiezaken

- ing. R. Hoste

- ir. W.H.M. Baltussen

LEI-detachement

-

-

-

-

-

E l? Patz
M.J: Verberne
M. Moerings-Schults
J.M. v.d. Pol-v. Rosmalen

Al emene Zaken

ir G B C Backus,
hAof Ecbnomie
ir. E.P.H.E. van de Ven,
onderzoeker bedriifsbegeleidingssystemen
ing. P.F.M.M. Roelofs,
onderzoeker arbeid en organisatie
ing. A.L.P. v.d. Sande-Schellekens,
onderzoeksassistent economie
dr. ir. J.W.G.M. Swinkels,
onderzoeker merkentoets
ir. E.R. ter Elst-Wahle
onderzoeker bedriifsbegeleidingssystemen

Economie

A.E.W.M. v.d. LindenJanssen
A M.A van Rooy
$i.P.M. van Tiel

-

-

-

-

-

-

-

-

ir. J.A.M. Voermans,
en Milieu
hoofd Hursvesting
’
ir. H.M. Vermeer,
onderzoeker huisvesting en welzijn
ir. C.E. van ‘t Klooster,
onderzoeker klimaat en regeltechniek
M.W.J. Dekkers,
onderzoeksassistent meet- en
verwerkingstechniek
ir. B.P. Hertlager,
onderzoeksassistent klimaat en
re eltechniek
ir. gN . Verdoes,
onderzoeker milieu
ing. J.P.B.F. van Gastel!
onderzoeksassistent mrlreu
ir. J.G.M. Thelosen,
onderzoeksassistent milieu
ing. G.M. den Brok,
onderzoeksassistent milieu

Huisvesting en Milieu

ONDERZOEK

Secretariaat

Th M Boe en
M.J. v.d. &hoot-Verbraak
M.H.G.J. van Dijk-GeeIen

dr.ir. L.A. den Hartog
directeur
ir. J.A.M. Voermans
adiunct-directeur

dierherkenning
onderzoeker (gedetacheerd bij
Faculteit Diergeneeskunde
Utrecht)

- ir. F.J. van der WI7t,

onderz. toepassin

- ir. P.J.L. Ramaekers,

onderzoeker kwaliteit

- ing. J.H. Huiskes,

onderzoeker hygiëne

- drs. C.N. Huysman,

onderzoeker voeding

1 $o$d$e roduktre en Kwaliteit
. . . d”. van der Peet-Schwering,

CPrs. P.C. Vesseur,

Proefbedriif

M.E. Parilo
P.E.W. Arts
J.l. den Brok
Th.G. van Hattum
P.J.T.J. Koenders
B.R.E. van de Camp
P.J.M. Vermeer
F. v. Wagenberg

Re roduktie en Kwaliteit

G.J. Koekkoek
ing. H.J.P.M. Vos
ing. G.P. Binnendijk

Automatisering

ORGANISATIESCHEMA
PROEFSTATION VOOR DE VARKENSHOUDERIJ TE ROSMALEN

1.3 Mutaties personeelssamenstelling 1992
Vertrokken:
maart 1992
maart 1992
mei 1992
juli 1992
september 1992
december 1992

drs. A. Kroneman
Q.H.J.M. van Erp
A.M. Kremers-van Tienen
ing. H.J. Romein
ir. S.D. Duives
ing. Th. Gommers

In dienst getreden:
januari 1992
februari 1992
maart 1992
maart 1992
april 1992
juni 1992
oktober 1992
december 1992
december 1992

ing. J.P.B.F. van Gastel
M.J.H. Verberne
ir. P.J.L. Ramaekers
ir. F.J. van der Wilt
P.J.T.J. Koenders
dr.ir. J.W.G.M. Swinkels
G.J. Koekkoek
E.H.P.M. van TieI
B.R.E. van de Camp

1.4 Dienstcommissie
De dienstcommissie van het Proefstation voor de Varkenshouderii bestond in 1992 uit:
ir. C.M.C. van der Peet-Schwering
M. Moerings-Schults
J.l. den Brok

Proefstation voor de Varkenshouderii
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2 GEBOUWEN, GROND EN INRICHTING
2.1

Gebouwen, grond en inrichting in 1992

De totale grondoppervlakte van het Proefstation voor de Varkenshouderii bedraagt
ongeveer 4,s ha. Hiervan is 1,s ha in gebruik als grasland; het overige gedeelte
wordt door kantoorgebouwen, proefaccommodatie en bedriifswegen in beslag genomen. Hoe de situatie van de gebouwen en wegen is, staat op de biigaande situatieschets.
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De proefaccommodatie bestaat uit een vermeerderingsafdeling met 400 zeugenplaatsen en een mester+afdeling met 954 vleesvarkensplaatsen.
De vermeerderingsafdeling bestaat uit vier stallen:
1. stal voor guste- en dragende zeugen; opgesplitst in drie afdelingen met 80 plaatsen;
2. dekstal; opgesplitst in drie afdelingen met 35 plaatsen, één afdeling met 85 plaatsen voor opfokzeugen tussen 3 en 5,5 maand leeftiid en één afdeling met 40
plaatsen voor opfokzeugen tussen 5,5 en 7 maanden leeftijd;
3. kraamstal; opgesplitst in 21 afdelingen met elk zes zeugenplaatsen;
4. stal voor gespeende biggen; opgesplitst in zeven afdelingen met zes grondhokken
en vier afdelingen met twaalf grondhokken. Een grondhok biedt plaats aan 12
biggen.
De mester+afdeling bestaat uit twee stallen:
1. vleesvarkensstal; opgesplitst in acht afdelingen. In totaal omvat deze stal 752 mestplaatsen;
2. bedriifshygiënische unit; opgesplitst in twee afdelingen. In totaal omvat deze stal
192 mestplaatsen.
2.2 Accommodatie aanpassingen
Onderzoek vergt regelmatig aanpassingen aan de gebouwen. In 1992 is een start
gemaakt met de verbouwing van de zeugen- en dekstal. Tevens zijn er drie nieuwe
afdelingen voor gespeende biggen bilgebouwd.
In september 1993 zal de verbouwing van het proefbedriif in Rosmalen klaar zijn. De
proefaccommodatie blijft bestaan uit een vermeerderingsafdeling met 400 zeugenplaatsen en een mesterii-afdeling met 954 vleesvarkensplaatsen.
De vermeerderingsafdeling bestaat dan uit vier stallen:
1. stal voor guste- en dragende zeugen in voerligboxen, zelfsluitende voerligboxen
met uitloop en groepshuisvesting met voerstation; opgesplitst in drie afdelingen met
ongeveer 90 plaatsen;
2. stal voor guste- en dragende zeugen in het Biofixsysteem; één afdeling met 85
plaatsen voor opfokzeugen tot ongeveer 5,5 maand leeftijd en één afdeling met
35 plaatsen voor opfokzeugen tussen 5,5 en 7 maanden leeftiid;
3. kraamstal; gesplitst in 21 afdelingen met elk zes zeugenplaatsen;
4. stal voor gespeende biggen; opgesplitst in tien afdelingen met zes grondhokken en
vier afdelingen met twaalf grondhokken. Een grondhok biedt plaats aan 12 biggen.
2.3 Vergelijking van zeugenhouderiisystemen
Vanuit de samenleving is de roep gekomen voor een beter welzijn van varkens.
Groepshuisvesting is een middel om het welzijn van zeugen te verbeteren. Het Proefstation heeft de opdracht gekregen om voor de praktijk geschikte groepshuisvestingssystemen te ontwikkelen. Vanaf 1993 zijn hiervoor vier bedriifssystemen voor gusteen dragende zeugen beschikbaar met elk zo’n 90 dieren:
1. voerligboxen;
2. zelfsluitende voerligboxen met uitloop tussen de boxen;
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3. kleine groepen met voerstation;
4. Biofix.
De zeugen worden in deze systemen gehouden van spenen tot werpen. De kraamhokken zijn voor alle systemen gelijk. In elk van de systemen wordt slechts eenmaal per
drie weken gespeend. Op deze manier worden produktiegroepen verkregen van 12
tot 15 zeugen. De vier systemen zullen vergeleken worden op basis van technische
resultaten, economie, welzijn, voeding, arbeid en gezondheid.

Voerligboxen
Het systeem met de voerligboxen zal in de systeemvergelijking als referentie fungeren.
Dit systeem is nauwelijks veranderd ten opzichte van de oude situatie. De enige wijziging is dat dek- en drachtafdeling in één ruimte worden ondergebracht. Rond de inseminatie en in de eerste drie tot viif weken van de dracht bliiven de zeugen nog in de
twee rijen aan de kant van het berehok. Na een positieve drachtigheidstest kunnen de
zeugen verplaatst worden naar één van de rechter rijen (zie figuur 2).

Voerligboxen met uitloop
Voor het systeem van groepshuisvesting met voerligboxen is een nieuw type zelfsluitende box ontwikkeld. Hierbii is gebruik gemaakt van bestaande voerligboxen, waarbii het achterhek is vervangen door een zelfsluitend mechanisme. In dit systeem blijven
de zeugen, die in dezelfde week gespeend zijn, bii elkaar als produktiegroep (dekgroep). De zeugen worden alleen tiidens het voeren opgesloten (zie figuur 3).

Kleine groepen met voerstation

In het vernieuwde systeem met voerstation wordt een dekgroep van 12 tot 15 zeugen
tot 5 weken na het insemineren in een apart hok gehouden. Er is in deze periode
altiid beerkontakt mogelijk. Na de eerste drachtigheidstest wordt de groep samen met
een tweede groep zeugen verplaatst naar een groter hok met maximaal 30 zeugenplaatsen. Hier blijven de zeugen tot een week voor het werpen. De ligruimten zijn verwarmd en zodanig gesitueerd dat zeugen en dierverzorgers een goed overzicht hebben (zie figuur 4).

Biof ix
In het Biofix-systeem worden de zeugen tegelijk gevoerd aan een trog met korte tussenhekies. Omdat het voer heel langzaam in de trog valt, loont het niet de buurvrouw
te verjagen en ook de langzaamste eter kan het doseren bijhouden. In de eerste zes
weken na het spenen blijven de zeugen in een hok met beerkontakt en enkele dekboxen. Vervolgens schuiven ze door naar een hok waar ze als groep tot vlak voor het
werpen blijven (zie figuur 5).

2.4 Gespeende biggen
Tevens zijn begin 1993 drie nieuwe afdelingen voor gespeende biggen in gebruik
genomen (zie figuur 6). In deze afdelingen is met name rekening gehouden met de
invloed van de luchtstroom op het lig- en mestgedrag van de biggen. Ook op de
arbeidsomstandigheden is gelet. Door de binnenkomende lucht boven de voergang
binnen te laten komen, loopt de verzorger altiid in relatief schone lucht. Door de lucht
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onder de roosters af te zuigen, worden stof en gassen afkomstig van de mest uit de
afdeling verwiiderd. Het mesten gebeurt vaak tegen de achterwand van het hok, waar
zich een mestspleet bevindt. OD deze manier blijft de dichte vloer schoon en wordt de
NH3-emissie
beperkt.
’

3 BEDRIJFSRESULTATEN
3.1 Vermeerdering
In tabel 1 vindt u een overzicht van de bedriifsresultaten zeugenhouderii over 1990,
1991 en 1992. Deze resultaten zijn berekend op basis van het Informatiemodel Varkenshouderii (versie 91.1).

Na de nadelige gevolgen van “Abortus Blauw” in 1991 zijn de resultaten op het
bedriif aanzienlijk verbeterd en is het jaar 1992 afgesloten met een produktie van
gemiddeld 22,4 grootgebrachte biggen per zeug per iaar (zie tabel 1).
Het uitvalspercentage van (opfok)zeugen was 66%, waarvan de meeste door beenwerkaandoeningen of door het Auieszky positief zijn, werden afgevoerd. In tabel 2
staat het aantal dieren dat afgevoerd is met het percentage per reden vermeld.

In tabel 3 zijn de redenen van sterfte voor het spenen en de biibehorende aantallen
vermeld over 1990, 1991 en 1992.

In tabel 4 zijn de opfokresultaten vermeld van de biggen over 1990, 1991 en 1992.
Ten opzichte van de resultaten van 1991 steeg de toomgrootte terwijl het geboortegewicht daalde. Het uitvalspercentage daalde, wat gunstig was voor de resultaten, maar
de groei per dier per dag lag gemiddeld op 216 gr.

In tabel 5 staan de redenen van sterfte van gespeende biggen over 1990, 1991 en
1992. Van de 8548 b’iggen die in 1992 werden gespeend, stierven er 274. Dit komt
overeen met 3,2%. In 1990 was dat 3,4% en in 1991 3,3%.
In tabel 5 is de groep “maag/darmstoornissen” erg groot, gevolgd door de groep
“overige”. In deze laatste groep vallen alle andere oorzaken zoals zenuw- en Iuchtwegaandoeningen, euthanasie van zieke dieren, breuken en andere onverkoopbare
biggen.

3.2 Mesterii
In tabel 6 zijn de technische resultaten vermeld, die in 1990, 1991 en 1992 in de
mesterii werden behaald. De typering van de geslachte varkens vertoont een stiigende
lijn maar de dieren scoren minder met groei en voederconversie en scoren meer bii
uitval. Het gemiddelde vleespercentage is gestegen van 52,8 in 1991 naar 54,9 in
1992 (nieuw classificatiesysteem voor vlees %).
Tabel 7 vermeldt de resultaten van het long- en leveronderzoek, zoals dit in 1990,
1991 en 1992 bii de geslachte vleesvarkens werd uitgevoerd.De resultaten van dit
onderzoek vertonen een lichte achteruitgang ten opzichte van voorgaande iaren.

In 1992 werden 2.444 varkens in de meststal opgelegd waarvan er 58 stierven tiidens de mestperiode (2,5%).
In tabel 8 staan de oorzaken van sterfte en aantallen dieren vermeld over 1990,
1991 en 1992. In de groep overige oorzaken vallen de gestorven dieren die voor
sectie werden aangeboden bii de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren en ook
alle andere gevallen zoals zenuwaandoeningen, abcessen, achterblijvers, enzovoort.

3.3 Samenstelling varkensstapel
Een overzicht van de opbouw van de varkensstapel van het proefbedriif staat vermeld
in tabel 9. De cijfers zijn bepaald op 31 december 1990, 1991 en 1992. Omdat in
1992 de werkzaamheden voor renovatie c.q. verbouwing van de drachtafdelingen
zijn begonnen, was het noodzakelijk om een afdeling van de mesterii te gebruiken om
dragende zeugen te huisvesten. Dit zal zeker tot medio 1993 gaan duren.
De daling van het aantal vleesvarkens in 1992 kan mede verklaard worden door de
verbouwing van twee afdelingen in de mesterij.

3.4 Financieel overzicht
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4 BEDRIJFSVOERING
In september 1992 is het Proefstation begonnen met de renovatie van een aantal
drachtafdelingen. Dit brengt veranderingen in de planning met zich mee, vooral bil
het huisvesten van zeugen in de dekstal en in de drachtstal.
Voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van vaste werkschema’s. Doel hiervan is een zo optimaal mogelijke
benutting van de proefaccommodatie en van de beschikbare arbeid.
4.1 Zeugen
Bii het Proefstation wordt gebruikt gemaakt van een rotatiekruising die gebaseerd is
op de N, Yz en F-rassen.

De samenstelling van de zeugenstapel was op 31 december 1992 als volgt:
17% rotatiezeugen van de kruising NFYzN;
39% rotatiezeugen van de kruising YNFYzN;
34% rotatiezeugen van de kruising FYzNFYzN;
10% rotatiezeugen van de kruising NFYzNFYzN;
Alle opfokzeugen die ingezet worden in de dekstal, zijn afkomstig uit de rotatiekruising. Deze opfokzeugen worden diverse keren beoordeeld, voordat ze voor de big-

genproduktie worden ingezet. De zeugen die gebruikt worden in de fokkerii worden
beoordeeld op vruchtbaarheid, exterieur en andere moedereigenschappen. De eerste
beoordeling van de opfokzeugen vindt plaats als deze ingezet worden in de opfokstal l
(+- 25 kg). De tweede beoordeling vindt plaats op een leeftiid van ongeveer 6 maanden. Hierbii wordt de BPT-index (Bedriifs Prestatie Toets) bepaald en het exterieur
beoordeeld. Daarna worden de opfokzeugen verplaatst naar een afdeling waar ze
gehuisvest worden in groepen met voerstation. Als de dieren 7 maanden oud zijn,
worden ze nog een keer beoordeeld en verplaatst naar de dekstal.
Bij de verschillende beoordelingen gelden de volgende eisen:
- goede ontwikkeling en bespiering;
- normale ontwikkeling van de geslachtsorganen;
- goed beenwerk;
- streven naar 14 (2 x 7) goede spenen;
- de BPT-index dient minimaal 12 te zijn.
De zeugen zijn van spenen tot drie weken na inseminatie in voerligboxen gehuisvest.
De nog niet geinsemineerde zeugen kriigen uitloop en worden tweemaal per dag
gecontroleerd op bronst. De te dekken opfokzeugen worden tussen de guste zeugen
geplaatst.
Er wordt alleen DHZ-KI (Doe het zelf-KI) toegepast. Het insemineren vindt plaats na
14.00 uur. Dieren die de volgende dag nog goed staan voor de man worden overgeinsemineerd.
De zeugen die 108 dagen drachtig zijn, worden naar de kraamstal verplaatst. Eerst
worden ze gedoucht. Hulp bii het werpen wordt bijna niet verleend, tenzii door
omstandigheden anders gehandeld moet worden.
De biggennesten zijn voorzien van elektrische vloerverwarming. De eerste dagen na
het werpen wordt in alle afdelingen een biggenlamp boven het biggennest geplaatst.
Tiidens het werpen of kort daarna wordt een biestmonster genomen. Dit monster gaat
naar de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren waar de Gl -status van de zeug
bepaald wordt in verband met het Aujeszky-vrii maken van het Proefstation.
Binnen 24 uur na de geboorte worden de biggen gewogen en getatoeeerd in het oor.
Twee dagen na de geboorte kriigen ze een ijzer- en antibiotica injectie en worden de
staartjes gecoupeerd. Als de beerbiggen vier dagen oud zijn worden ze gecastreerd
en kriigen een tweede antibiotica injectie.
Vanaf de tiende dag worden de biggen biigevoerd via een kleine droogvoerbak.
Wanneer de biggen vier weken oud zijn, worden ze gespeend.
4.2 Voeding
Sinds dit jaar heeft het Proefstation een nieuw droogvoersysteem in de mesterii en in
de stal voor gespeende biggen. In de bedriifshygienische unit wordt nog steeds
gevoerd met de brijvoerinstallatie.
In de mesterii is een aantal afdelingen waar de varkens onbeperkt gevoerd worden
via een brilbak en andere afdelingen waar beperkt gevoerd wordt via de trog.
De varkens kriigen in de eerste vijf weken na opleg startvoer met een EW van 1,06.
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Daarna wordt in zeven dagen overgeschakeld naar afmestvoer. De varkens die onbeperkt gevoerd worden, kriigen afmestvoer met een EW van 1,03. De beperkt gevoerde dieren kriigen afmestvoer met een EW van 1,09. Bii het gescheiden mesten van
borgen en zeugen worden de volgende voercurves gebruikt.

De onbeperkt gevoerde varkens kunnen onbeperkt water opnemen via een drinknippel in de briibak. De beperkt gevoerde dieren kriigen alleen water verstrekt via de
brii. De water - voerverhouding in de brii is 2,3 : 1.
Lacterende zeugen worden gevoerd met lacto-zeugenvoer (EW = 1,03).
Het voerschema voor de lacterende zeugen ziet er als volgt uit:
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De lacterende zeugen kunnen via de trognippel de gehele dag over drinkwater
beschikken.
Na het spenen kriigen zeugen zeugenkorreldracht (EW = 0,97) en geldt het volgende
schema:
- van spenen tot dekken (max 10 dagen) max. 4,0 kg voer
- overige gust dagen
2,4 kg voer
Ook de gedekte zeugen kriigen zeugenkorreldracht (EW = 0,97). Er wordt gevoerd
volgens verschillende schema’s, afhankeliik van het huisvestingssysteem. De schema’s
voor de verschillende diergroepen zijn als volgt:

De individueel gehuisveste zeugen worden tweemaal daags gevoerd en kriigen rondom het voeren gedurende 1,5 uur drinkwater via de trognippel. De zeugen en opfokzeugen die via het voerstation worden gevoerd, hebben onbeperkt drinkwater ter
beschikking.
De biggen worden bil de zeug met speenkorrel (EW = 1 ,12) bilgevoerd vanaf de tiende dag na de geboorte. Dit voer kriigen de biggen tot 17 dagen na het spenen. Daarna wordt er overgeschakeld naar babybiggenkorrel (EW = 1,08). De overschakeling
gebeurt in 6 dagen. Drinkwater kriigen de gespeende biggen onbeperkt via in hoogte
verstelbare drinknippels.
De zeugen in de dracht-, kraam- en dekstal worden gevoerd met behulp van volumedosators. De zeugen in groepshuisvesting worden gevoerd door middel van twee
voerstations.
De opfokzeugen worden tijdens de opfokperiode vanaf 23 kg tot ongeveer 5,5
maand onbeperkt gevoerd via een briibak. Tot 40 kg worden ze gevoerd met startvoer (EW = 1,06), daarna met Iacto-zeugenvoer (EW = 1,03). Vanaf 5,5 maand tot
inzet in dekstal wordt het voer via een voerstation verstrekt, oplopend van 2,T kg op
5,5 maand tot 2,6 kg op 7 maanden leeftiid.
4.3 Hygiënische maatregelen
In de kraamafdeling, de gespeende biggenafdeling en de mestafdeling wordt een all
in - all out systeem toegepast. Na elke ronde wordt de afdeling zorgvuldig schoongespoten met behulp van een hogedrukspuit. Daarna wordt met de hogedrukspuit een
desinfectiemiddel verneveld. De mestputten worden na iedere ronde leeg gemaakt.
De vliegen in de stallen worden bestreden door vliegendodende middelen te vernevelen of te smeren. Indien nodig wordt een madendodend middel in de mestputten ver-

\

23

/

spreid.De ratten en muizen worden in de stallen bestreden met behulp van ratten- en
muizenvergif. Dit vergif wordt verstrekt in glazen potten, die in de isolatiematerialen
van de plafonds zijn aangebracht. Regelmatig wordt gewisseld van werkzame stof om
resistentie van het ongedierte te voorkomen. Buiten de stal is op een gunstige plaats
een nestkast aangebracht voor torenvalken. Deze valken vangen buiten de stallen de
nodige muizen. Al deze maatregelen zorgen ervoor, dat het voorkomen van ongedierte tot een minimum kan worden beperkt.
4.4 Entingen

Snuff elziekte
In 1991 is gestopt met entingen tegen Atrofische Rhinitis (AR) (= snuffelziekte). De
door de Gezondheidsdienst uitgevoerde periodieke controle op de veroorzakers van
AR door middel van neus/keel swabs is in 1992 voortgezet. Er zijn geen positieve
monsters gevonden. Toch komt het Proefstation voorlopig niet in aanmerking voor het
deelcertifaat AR-vrii. De reden hiervan is dat er in 1992 niet certificaat-waardige dieren in de bedriifshygienische unit zijn geplaatst.

Au jeszky
Een groot deel van 1988 en 1989 is het Proefstation vrii geweest van de ziekte van
Aujeszky. Eind 1989 is het virus weer binnengeslopen. Sinds die tiid wordt getracht
het Proefstation weer vrii te maken door het ruimen van besmette zeugen direct na het
spenen. Ook in 1992 zijn besmette dieren gevonden en geruimd. De besmette zeugen
worden opgespoord door bloedonderzoek bil opfokzeugen en biestonderzoek bil
zeugen. Voor de laatste methode is gekozen, omdat dit een diervriendelijke en goedkope methode is. Omdat de methode (nog) niet geheel betrouwbaar is, worden alle
zeugen, die volgens het onderzoek in de biest positief zijn, ook nog door middel van
bloedmonsters onderzocht. Een zeug wordt pas geruimd als ook het bloedonderzoek
op een besnnetting wijst.

Biestmonstername voor Avjeszky-onderzoek

De volgende entingen worden nu toegepast.
-

Vlekziekte-enting

: De opfokzeugen worden op een leeftiid van 3,5 en 4,5

- Coli-enting

..

- Parvo-enting

..

- Auieszky-enting

maand tegen vlekziekte geënt. Zeugen kriigen deze
enting ongeveer een week na het werpen.
Nulde worps zeugen kriigen de eerste enting al tussen de
zes en tien weken voor de verwachte werpdatum.
De overige zeugen kriigen een Coli-enting tussen de twee
en zes weken voor de verwachte werpdatum.
De opfokzeugen worden tegen Parvo geënt als ze
ongeveer 6,5 maand oud zijn.
AIIe eerste worps zeugen kriigen een Parvo-enting
binnen een week na werpen.
Alle zeugen en beren worden drie maal per iaar geënt.
Deze enting wordt uitgevoerd als bedriifsenting.
De vleesvarkens worden tweemaal intra musculair geënt.
De eerste enting wordt binnen twee weken na opleg
gegeven en de tweede enting vier weken na de eerste
enting. Ook voor de opfokzeugen wordt dit schema
gehanteerd maar deze krijgen nog een derde enting
tegelijk met de Parvo-enting op een leeftiid van ongeveer
6,5 maand.
Als entstof wordt NIA-3 O/W gebruikt.
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5 BEDRIJFSERVARINGEN
5.1 Voerinstallatie
In 1992 werd de nieuwe droogvoerinstallatie Robo-mat in gebruik genomen. Het gaat
om een computergestuurd systeem, waarbil het voer door een lorrie, die bovenin de
stal over een rail rijdt, naar de voerbakken gebracht wordt.
5.2 Afdeling diepstrooiselsysteem verbouwd
In 1992 is gestopt met verder onderzoek naar diepstrooiselsystemen. Van de twee
afdelingen die bestemd waren voor dit systeem, is er één verbouwd om onderzoek te
doen naar het technisch functioneren van een nieuw ontmestingssysteem. Deze afdeling heeft 12 hokken, waarbil ieder hok een betegelde bolle vloer heeft van 1,3 m en
twee roostervloeren van elk 1,O m voor- en achterin het hok.
In de mestputten is het zogenaamde “Slurry-Pig”-systeem aangebracht. Dit systeem
combineert een verkleind mestoppervlak (in de vorm van een mestgoot met schuine
wanden) met een frequente en volledige afvoer van de mest (middels een rioolpiip).
De rioolpiip met een doorsnede van 20 cm is gemonteerd onderin de mestgoot.
De rioolpiip is aan de bovenziide over de gehele lengte 10 cm geopend. Een ronde
“mestschuif” in de rioolpiip wordt mechanisch heen en weer bewogen en voert de
mest af. De dichte hokafscheiding die vanaf de voergang tot het einde van de bolle
vloer loopt, is 1 m hoog en uitgevoerd in PVC kunststof. De rest van de hokafscheiding

Rioolpiip gemonteerd op de putvloer onder kantelbare roosters

.
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bestaat uit spijlen. De roosters en briibakken zijn kantelbaar.
Naast de beoordeling op het technisch functioneren van het ontmestingssysteem wordt
tevens de ammoniakemissie gemeten en vergeleken met een controle-afdeling. Ook de
reinigbaarheid zal onderzocht worden, in het biizonder de kwaliteit, het waterverbruik en het kiemgetal. In januari 1993 worden de eerste biggen opgelegd.
5.3 Aanpassingen
In iuli 1992 zijn in een drietal kraamhokken de hokafscheidingen vernieuwd. Het
gaat om kunststof wanden die gemakkelijk en snel te reinigen zijn.
In mei zijn in drie kraamafdelingen aanpassingen gedaan door het MAG. In twee
van deze afdelingen wordt grondbuisventilatie toegepast. Bii de derde afdeling is
een warmteterugwinningssysteem aangebracht tegen het plafond van de afdeling.
Dit systeem kan de warmte uit de afgewerkte lucht opslaan en hergebruiken.
Bii één kraamafdeling en één afdeling in de biggenopfokstal is een ventilatiesysteem met luchtinlaatventielen (SKOV) ingebouwd.
Het gaat om een systeem dat de minimum ventilatiehoeveelheid kan regelen, onder
meer door de luchtvochtigheid te meten. Dit kan tot lagere stookkosten leiden en tot
een hogere luchtvochtigheid.
Het onderzoek zal 1 jaar duren met ingang van januari 1993.
In mei is begonnen met de bouw van een ziekenstal. Deze stal bestaat uit 15 hokken met een gedeeltelijk dichte vloer en gedeeltelijk roostervloer. In alle hokken
staat een briibak.

6 ONDERZOEK IN 1992/1993
6.1 Klimaat
Door de milieuproblematiek is er veel vraag naar systemen met weinig ammoniakuitstoot. Daarom wordt van veel nieuwe huisvestingssystemen en uitmestsystemen de
ammoniakuitstoot door het Praktiikonderzoek Varkenshouderii gemeten. Over het
meten van ammoniakuitstoot is nogal wat discussie mogelijk. Waarom? Het meten
van ammoniakuitstoot is niet eenvoudig en men heeft altijd een meetopstelling nodig
met verschillende apparaten die allemaal regelmatig gecontroleerd moeten worden
op hun juiste werking om betrouwbare gegevens te verzamelen. Dit maakt meten van
ammoniakuitstoot duur en ingewikkeld.
Het meten van ammoniakuitstoot wordt binnen het onderzoek meestal over een lange
periode gedaan. Ammoniakconcentratie en ventilatiehoeveelheid schommelen veel
door weersinvloeden, diergedrag, voeropname, mestproduktie, etc., zodat het meten
over een korte periode niet veel zegt over de gemiddelde ammoniakuitstoot.
De meest gangbare methode voor het meten van ammoniakuitstoot is de bepaling van
de ventilatiehoeveelheid en de concentratie van ammoniak in de ventilatielucht. De
ventilatiehoeveelheid wordt in de ventilatiekoker gemeten. Lucht komt niet altiid door
de luchtinlaatopening binnen, ook dikwijls via naden en kieren. Bil mechanische ventilatie gaat de lucht vrijwel altiid via de ventilatiekokers naar buiten. Dit betekent dat de
ammoniakemissie in de ventilatiekoker gemeten moet worden. Omdat bil stallen met
natuurliike ventilatie de lucht door zowel de zii-inlaten als de dakopeningen naar binnen en naar buiten kan gaan, is het veel minder duidelijk hoe daar de ammoniakuitstoot gemeten kan worden.

De meetventilator
Bil mechanisch geventileerde stallen meet men de ventilatiehoeveelheid dus in de ventilatiekoker. Dit gebeurt met een meetventilator. Deze meetventilator wordt eerst met
koker en al doorgemeten in een zogenaamde windtunnel. Met deze tunnel wordt het
verband tussen ventilatiehoeveelheid en toerental van de meetventilator vastgesteld.
Vervolgens kan de koker met ventilator en meetventilator in een stal gemonteerd worden en kan men de ventilatiehoeveelheid gaan meten. Omdat stofaanslag, slijtage
aan lagers en werking van de stalkonstruktie invloed kunnen hebben op de meetnauwkeurigheid kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn de meetventilator regelmatig te controleren. Het alternatief voor een meetventilator is toerenterugmelding van
de echte ventilator. Deze wordt echter niet gebruikt bil het meten van ammoniakuitstoot, omdat toerenterugmelding veel minder nauwkeurig is.

Meerdere afdelingen op één meter
Het beste zou zijn om de ammoniakconcentratie direct in de ventilatiekoker te meten.
Dit gebeurt echter meestal niet. Apparaten die ammoniak kunnen meten zijn erg duur.
In het onderzoek willen we toch vaak een vergelijking maken tussen een aantal verschillende houderiisystemen. Er wordt dan meestal één apparaat geplaatst om ammo-
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niakconcentraties te meten. Er lopen dan luchtslangen vanaf de verschillende ventilatiekokers in de verschillende afdelingen naar een schakelkast. Deze schakelkast schakelt steeds een andere luchtleiding door naar de ammoniakmeter. Zo wordt dus de
ammoniakuitstoot van een aantal afdelingen beurtelings gemeten. Het transport van
lucht vanuit de ventilatiekokers naar de meter zorgt voor een aantal problemen.

Luchttransportproblemen
Voor een goede meting van de ammoniakuitstoot mag er niets gebeuren met de
ammoniak in de lucht tiidens transport van de ventilatiekoker naar de ammoniakmeter. Vier problemen die op kunnen treden zijn: stof in leidingen, lekke leidingen, het
plakken van ammoniak aan de leiding en condensatie van waterdamp in de leiding.
Ten eerste mag er dus geen stof in deze leidingen zitten. Stof kan gassen binden en
op een onbekend moment weer loslaten. Er moeten dus stoffilters in de leidingen zitten. Een tweede probleem dat op kan treden is gas dat uit de leiding ontsnapt of juist
binnenkomt, de leiding mag dus niet poreus zijn en niet erg dunwandig. Een volgend
probleem is dat ammoniak aan de binnenwand van de leiding kan blijven kleven. Dit
probleem kan worden voorkomen of althans worden verminderd door geen ammoniak (chemische formule is NH,) door de leiding te transporteren, maar de ammoniak
in de lucht eerst om te zetten in een ander gas (stikstofmonoxyde, afgekort als NO)
dat minder plakt. Als er echter wel ammoniak door de leiding moet worden getransporteerd, moet de leiding een hele gladde binnenziide hebben, hiervoor wordt een
speciaal type teflon slang gebruikt, FEP genaamd. Men kan controleren of dit plakken
een probleem vormt.
Dit doet men door een gasfles gevuld met een bekende ammoniakconcentratie, in de
ventilatiekoker een tiidie op de meetslang aan te sluiten en er vervolgens in de afdeling de meetslang op aan te sluiten. Men meet dan hoe snel de ammoniakmeter de
eindwaarde bereikt. Vervolgens kan men een fles met stikstof zonder ammoniak aansluiten en kijken hoe lang het duurt voordat er geen ammoniak meer gemeten wordt.
Een vierde probleem kan gevormd worden door condensatie van waterdamp in leidingen. Gassen lossen op in water en kunnen later op een onbekend moment weer
vrij komen en zo de metingen verstoren. Om dit probleem te voorkomen worden de
luchtleidingen geïsoleerd en verwarmd.

Ammoniakconcentratie
De ammoniakconcentratie wordt bepaald met een apparaat dat continu kan meten.
Als ammoniak is omgezet in stikstofmonoxyde (NO) hebben we geen ammoniakmeter
nodig maar een NO-meter. Het Praktiikonderzoek Varkenshouderii heeft een dergeliike meetopstelling. Daarnaast gebruikt het Praktiikonderzoek Varkenshouderii ook
meters waarmee, naast ammoniak, ook nog andere gassen, biivoorbeeld kooldioxyde, waterdamp, lachgas en methaangas gemeten kunnen worden. Dit wordt een multigasmeter genoemd. Welke meter is nu het beste? Dat ligt eraan wat men wilt meten.
Voor ammoniak in stallucht zijn beide meters te gebruiken. Als men de concentratie in
de buitenlucht goed wil meten dan moet een NO-meter worden gebruikt, omdat deze
een lager meetbereik heeft. Als men andere gassen ook wil meten of als de monitor
draagbaar moet zijn, dan is een multigasmeter het aangewezen instrument. Zo werd
met de multigasmeter min of meer bii toeval ontdekt dat er in diepstrooiselstallen
naast ammoniak ook lachgas vrii kwam.

Emissiemeting met behulp van multigasmeter
Meetopstelling
Voor een meetopstelling is, zoals uit bovenstaande duidelijk wordt, een waslijst aan
materialen nodig: meetventilatoren, luchtslangen met verwarming en isolatie, een
schakelkast met luchtpomp, een NH3-meter of een combinatie van omzetters van NH,
naar NO en een NO-meter zijn al genoemd. Daarnaast worden standaard ook de
temperatuur en de luchtvochtigheid in iedere stalafdeling vastgelegd. Het vastleggen
van gegevens gebeurt middels een datalogger. Soms wordt ook een PC gebruikt voor
de sturing van het hele proces, zie figuur 9 en 10.
Wel of geen PC gebruiken?
Vanuit kostenoogpunt is een meetopstelling zonder PC natuurliik aantrekkeliiker.
Bovendien geldt: hoe minder apparatuur hoe minder storingen. Toch wordt in het
Praktiikonderzoek Varkenshouderii een PC gebruikt in de meetopstellingen met een
multigas-meter. Een PC heeft bii het vastleggen van gegevens voordelen, omdat alles
meteen in een bestand per stal kan komen dat direct verwerkt kan worden. Daarnaast
heeft een PC het voordeel dat de besturing van het systeem “intelligent” gemaakt kan
worden. Zo wordt de PC gebruikt om de te meten afdelingen niet in een vaste volgorde door te meten maar wordt voor iedere serie metingen steeds een willekeurige volgorde gekozen. Daardoor wordt vermeden dat biivoorbeeld het ammoniakgehalte in
een bepaalde afdeling altijd precies onder het voeren wordt gemeten. Ook wordt de
PC gebruikt om naar een volgend meetpunt over te schakelen als in een kanaal een
stabiele waarde wordt gemeten. Hierdoor wordt niet onnodig lang op één slang
gemeten en wordt ook gewacht tot het eventueel vrijkomen of absorberen van ammoniak in de leiding is uitgewerkt. De PC controleert ook de temperatuur in de lucht-
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slang. Als deze temperatuur, ondanks isolatie en verwarming van de luchtslang, lager
is dan de temperatuur in de ventilatiekoker bestaat kans op condensatie en dus kans
op een onbetrouwbare meting. De PC neemt de meting van deze slang dan niet op.

Onderhoud
Regelmatig onderhoud aan de meetopstellingen is zeker nodig. Regelmatig vervangen
van stoffilters en controleren van temperatuurvoelers met smeltend iis moet worden
aangevuld met controleren en zonodig bijstellen van andere apparatuur. Met kalibratiegas worden de gasmeters gecontroleerd. Als een omzetter wordt gebruikt om NH,
om te zetten in NO, moet zo’n omzetter natuurliik ook gecontroleerd worden. Hiervoor moet een mengsel van ammoniak, zuurstof, waterdamp en stikstof (kalibratiegas)
worden aangeboden aan de omzetter. Het Praktijkonderzoek gebruikt hiervoor een
draagbare gasmassastroomregelaar waardoor het mogeliik is om dit regelmatig in de
stal te doen. Kalibratiegas in gasflessen bliikt ook niet altiid dezelfde concentratie te
bevatten. Al
s eze
d fl essen stilstaan kan in de fles ontmenging optreden. Om dit te
voorkomen verwarmt het Praktiikonderzoek steeds de bodem van de gasfles een beetie. Door de zo verkregen temperatuurverschillen wordt het kalibratiegas steeds homogeen gemengd.
Een helemaal onafhankeliike controle wordt bovendien verkregen door zogenaamde
nat-chemische monstername. Dit houdt in dat zowel in de afdeling als van gasflessen
met kalibratiegas een bekende hoeveelheid lucht of gas door een zuur geleid wordt.
De ammoniak wordt door het zuur gebonden en vervolgens wordt in het laboratorium
onderzocht hoeveel ammoniak er gebonden is.

Meetnauwkeurigheid
Hoe nauwkeurig zijn cijfers over ammoniakuitstoot? In het algemeen kan worden
gezegd dat door onderzoek aangegeven kan worden met hoeveel tientallen procenten de ammoniakuitstoot verlaagd kan worden met een bepaald systeem. Waarom is
dit niet nauwkeuriger? Ten eerste zijn er meetfouten en ten tweede worden cijfers
onder verschillende omstandigheden verzameld. Wat de meetfouten betreft is het in
principe wel mogeliik om de ammoniakuitstoot met een fout van ongeveer tien procent
te meten. Naast meetfouten in ventilatie en gasconcentraties kunnen er fouten zitten in
bijvoorbeeld de kalibratiegassen. Het Praktiikonderzoek meet ook continu de luchtdruk op de drie proeflokaties. Gasconcentraties worden vaak in ppm (delen per miljoen) gemeten.
Om dit om te rekenen naar een uitstoot in kilo’s ammoniak per dierplaats per iaar is
het nodig de Iuchtd
ru k et kennen. Wordt deze niet gemeten, dan maakt men daarmee
een fout die kan oplopen tot 4%. Gasconcentratiemeters kunnen ook reageren op
andere gassen dan welke men wil meten. Als deze in de stallucht zitten en er wordt
daar geen rekening mee gehouden, dan worden extra fouten geïntroduceerd. Als alle
meetfouten bii elkaar worden opgeteld, moet toch nauwkeurig gewerkt worden om
onder een meetfout van 10% te blijven. Naast meetfouten zijn er ook nog verschillen
in meetomstandigheden. Er zijn geen twee gelijke varkens op de wereld, laat staan
twee afdelingen met allemaal geliike varkens. Het weer en het klimaat zijn ook niet
steeds gelijk. Om deze verschillen te beperken, worden proeven een aantal ronden
herhaald. H et zou misschien wel mooi zijn, als de ammoniakuitstoot nog nauwkeuriger kan worden gemeten. Met de huidige meetnauwkeurigheid kunnen we echter tot

bruikbare conclusies komen over de ammoniakuitstoot van houderiisystemen en daar
gaat het uiteindelijk om.

Tracergassen
Zijn er voor stallen met natuurliike ventilatie helemaal geen mogeliikheden om de uitstoot van ammoniak te meten? Voor ligboxenstallen loopt een groot project van de
Landbouw Universiteit en het MAG-DLO. In de varkenshouderii is deze vraag niet zo
aktueel, omdat ruim 90% van de stallen mechanische ventilatie heeft. Toch zijn er in
het kader van het onderzoek naar het diepstrooiselsysteem door het Praktijkonderzoek
Varkenshouderii metingen verricht bii de uitstoot van ammoniak in natuurliik geventileerde varkensstallen. Voor de meting van de ventilatiehoeveelheid wordt daarbii
gebruik gemaakt van zogenaamd tracergas, een gas, in dit geval SF , dat continu via
een slangensysteem in de afdeling verspreid wordt. Door via een an der slangensysteem een mengmonster van de lucht in deze afdeling te verzamelen en de concentratie van tracergas (en ammoniak) continu te meten, kan in principe de ventilatiehoeveelheid toch gemeten worden. Omdat er nog geen ervaring met deze methode
bestond, is in een afdeling met mechanische ventilatie dit tracergassysteem ook geinstalleerd, zodat de ventilatiehoeveelheidmetingen met tracergas vergeleken kunnen
worden met die van een meetventilator (zie figuur 1 1). De ammoniakconcentratie van
de uitgaande lucht wordt met dit systeem verondersteld gelijk te zijn aan de concentratie van het mengmonster dat steeds gemeten wordt.

Ontwikkeling
Het meten van ammoniakuitstoot is een techniek waarin de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt. Toen het Praktiikonderzoek vorig jaar zelf is begonnen met het
meten van ammoniakuitstoot is dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en
ervaring die elders is opgedaan. Vooral het MAG-DL0 heeft hier door de iaren heen
veel pionierswerk verricht.
Ook nu wordt de meettechniek nog steeds verbeterd. Ook andere instellingen en
bedrijven zijn aktief op dit terrein. Wellicht dat daardoor de ontwikkeling in meettechnieken voor ammoniakemissie de komende jaren nog volop doorgaat, waardoor de
kwaliteit verbetert, danwel de kosten verlaagd worden.
6.2 Milieu-onderzoek
Diepstrooisel
Het afgelopen jaar is het vergeliikende onderzoek diepstrooiselsystemen met een conventioneel houderiisysteem afgerond. Het onderzoek omvatte vier ronden vleesvarkens
met het zogenaamde Ecopor-systeem en drie ronden met het zogenaamde Envistimsysteem (Finnfeeds). Ter vergeliiking zijn vier ronden vleesvarkens op een halfrooster
betonvloersysteem meegenomen. Na toetsing werden geen verschillen in technische
resultaten tussen de drie systemen gevonden. Ook de slacht- en vleeskwaliteit lieten
geen verschillen zien. De hoeveelheid mest (strooiselmest) die over is gebleven per
dierplaats per iaar komt uit op circa 0,85 m3 voor het Ecopor-systeem (strooisellaag
70 cm) en 0,60 m3 voor het Envistim-systeem (strooisellaag 50 cm). De driifmestproduktie op het bedrijf is circa I,4 m3 per dierplaats per iaar. De reducties van het
mestvolume komen daardoor uit op circa 40% tot circa 60%. Het drogestofpercentage
van de strooiselmest is ook hoger (circa 37%) en de mest is goed stapelbaar. Er is een
mineralenbalans van het diepstrooiselsysteem opgesteld en daaruit is geconcludeerd
dat nagenoeg alle fosfor en kalium werd teruggevonden (afwiiking cl 0%). Van de
hoeveelheid stikstof is circa 50% (circa 9 kg per dierplaats/iaar) niet meer teruggevonden. Dit verschil moet ontstaan zijn door de emissie van een aantal N-houdende
gasverbindingen, waaronder NH,, N,O en het onschadeliike Nz-gas.
Driehoekshokken
In het afgelopen jaar is een’afdeling met 8 driehoekshokken, elk voor 12 vleesvarkens, gereedgekomen. In deze afdeling werd onderzocht of bii O,4 m2 dichte vloer,
op een totaal hokoppervlak van O,7 m2 per vleesvarken, de hokbevuiling is te voorkomen. Er is een ondiepe put (putdiepte van ca. 20 cm) met een minimaal oppervlak
(24,5 m2 emiterend oppervlak) aanwezig.
De mest wordt frequent (wekeliiks) afgevoerd middels een eenvoudig rioleringssysteem. Er zijn metalen driekantroosters gebruikt, omdat een goede mestdoorlaat essentieel is. Deze aanpassingen kunnen de NH3-emissie mogeliik beperken, indien de
grote hoeveelheid dichte vloer niet (of weinig) bevuild wordt. De grote hoeveelheid
dichte vloer per vleesvarken (O,4 m2) is een mogelijke eis in de toekomstige Gezondheids- en Welzijnswetgeving. In de traditionele hokuitvoeringen lijkt dit minder goed
realiseerbaar, waardoor bii verhoging van het percentage dichte vloer een grote kans
op hokbevuiling ontstaat.
In de loop van I 993 zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd.

6.3 Stof in varkensstallen
De arbeidsomstandigheden in varkensstallen zijn vaak matig tot slecht. Eén van de
aspecten die verbeterd moeten worden is de kwaliteit van lucht. Stof, diverse gassen
en grote temperatuurverschillen tussen afdelingen en (centrale) werkgangen kunnen
klachten aan de luchtweaen veroorzaken. Uit inventariserend onderzoek door de
Landbouwuniversiteit Wigeningen (LUW), de G ezondheidsdienst voor Dieren (GD),
de Bedriifsgezondheidsdienst (BGD) en de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)
bliikt dat één derde van de Nederlandse varkenshouders klachten aan de luchtwegen
heeft. Waarschijnlijk worden deze klachten voor een deel veroorzaakt door het stof in
de lucht. Dit is voor het Praktiikonderzoek reden om naar mogelijkheden te zoeken
om het stofgehalte te verlagen. Amerikaans onderzoek wijst uit dat door verlaging
van het stofgehalte ook de groei van vleesvarkens kan verbeteren. Investeringen ten
behoeve van de gezondheid van de varkenshouder zouden dan terugverdiend kunnen worden. De laatste resultaten van het Praktiikonderzoek moeten nog worden
geanalyseerd, maar van een verbetering van technische resultaten is vooralsnog niets
gebleken. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat het stofgehalte in de meeste Nederlandse varkensstallen toch al lager is dan in de stallen waarin het Amerikaanse onderzoek is verricht. Onderzoek om het stofgehalte in stallen te verlagen heeft hier dan
ook primair als doel de gezondheid van de varkenshouder te verbeteren.
Het verlagen van de stofbelasting voor de varkenshouder kan het beste gebeuren door
te voorkomen dat stof wordt geproduceerd. Zo veroorzaakt het voeren van briivoer
minder stof dan korrels of brok, terwiil kruimel en meel meer stof veroorzaken. Wanneer strooisel wordt verstrekt geeft dat vaak ook extra stof, maar de hoeveelheid kan

Onderzoek naar stofreductie door plafondventilatie boven de werkgang en luchtafzuiging
onder de roosters
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worden beperkt door een goede kwaliteit van het produkt. Zo geeft gesneden stro veel
minder stof dan gehakseld stro en veroorzaakt beschimmeld stro juist meer stof.
Bovendien bevat dat stof veel micro-organismen. Aangenomen wordt dat bestanddelen van micro-organismen, biivoorbeeld endotoxinen, verantwoordeliik zijn voor een
groot deel van de gezondheidsklachten. Naar de bronnen van stof is binnen het Praktiikonderzoek geen onderzoek gedaan. Wanneer er in de toekomst wordt voorgeschreven om ruwvoer en/of strooisel te gebruiken, zal dit aspect in het onderzoek
worden opgenomen. Ook zal worden nagegaan of het stofgehalte verlaagd kan worden door de voerbakken (bii automatische voedering) van boven af te sluiten, zodat
daaruit geen stof kan ontsnappen tiidens het vullen.
Het Praktijkonderzoek ontwikkelt en vergelijkt methoden om de blootstelling aan het
stof dat al in de stal is, te beperken. In het verleden zijn verschillende technieken vergeleken, namelijk ioniseren van lucht, wekelijks stofzuigen, wekeliiks reinigen van de
afdeling met water en continue luchtfiltratie in de afdeling. Alleen deze laatste techniek geeft een aanzienlijke reductie van het stofgehalte (40 tot 45%), maar is te duur
voor toepassing in de praktiik. Momenteel wordt onderzocht of het stofgehalte kan
worden verlaagd door verse lucht in de afdeling te brengen via plafondventilatie
boven de werkgang, zodat daar de lucht relatief schoon binnen komt. De lucht wordt
onder de roosters afgezogen, zodat stof dat afkomstig is van de varkens en van het
voer, direct wordt afgevoerd (zie figuur 12). De eerste resultaten zijn gunstig. Het lijkt
erop dat het stofgehalte op de werkgang met meer dan één derde wordt verlaagd,
zonder dat hier veel kosten voor nodia ziin.
Behalve door aanpassingen in de stal”kan de varkenshouder de stofbelasting ook

beperken door zijn werkmethode aan te passen. De stofconcentraties zijn namelijk het
hoogst wanneer de varkenshouder in de afdeling is. Uit figuur 13 blijkt dat het stofgehalte juist tussen half acht en 10 uur ‘s ochtends en tussen 2 en 4 uur ‘s middags
maximaal is. Dit wordt veroorzaakt door het controleren binnen de afdeling. De varkens komen dan in beweging, waardoor er veel stof opdwarrelt. Tegen de tijd dat het
stofgehalte is gedaald, is de varkenshouder al in de volgende afdeling. Door biivoorbeeld één keer per dag vanaf de werkgang te controleren en eenmaal binnen de
afdeling wordt de stofbelasting voor de varkenshouder gehalveerd. Mogelijk moeten
hiervoor extra ramen worden aangebracht.
Een moeilijkheid bil het onderzoek ter verlaging van het stofgehalte in de lucht is dat
niet bekend is wat een veilige grens is. De huidige grens die in Nederland wordt
gehanteerd is 10 mg stof per m3 stallucht, waarvan maximaal 5 mg per m3 zo fijn is
dat het tot ver in de longen kan doordringen (c 5 Pm) is in elk geval te hoog. In Denemarken hanteert men sinds kort als grens 3 mg/m3. Deze waarde wordt tiidens werk in
de stallen vrijwel altild overschreden. Ook de tot nu toe beproefde technieken om het
stofgehalte te verlagen geven nog onvoldoende resultaat. Daarom blijft vooralsnog het
advies om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Een goede bescherming
wordt verkregen met stofmaskers, kapjes of helmen, die voorzien zijn van PZfilters en
zo weinig mogelijk leklucht geven. Bovendien moeten ze dermate comfortabel zijn dat
ze daadwerkelilk worden gedragen, ook tiidens inspannend werk. Alleen dan geeft het
gebruik van middelen voor ademhalingsbescherming ook werkelijk bescherming.
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6.4 Een methode voor de periodieke toets van merkprodukten varkens
De varkenshouder heeft bii het besluit tot aankoop van fokmateriaal of vleesvarkens
behoefte aan obiectief vergelijkingsmateriaal. Sinds 1981, het jaar van de publikatie
van het rapport getiteld “Toets Merkvarkens”, zijn de merkprodukten van de op de
Nederlandse markt opererende fokker+organisaties niet meer getoetst. In 1992 is
door het Proefstation voor de Varkenshouderii een projectplan opgesteld waarin de
aanpak beschreven wordt voor het ontwikkelen van een methode voor de periodieke
toets van merkprodukten varkens. Het ontwikkelen en testen van de methode zal drie
jaar in beslag nemen. Na deze drie iaar zal de door het Proefstation voor de Varkenshouderii ontwikkelde methode beoordeeld worden door een externe commissie.
Een eventuele eerste uitvoering van de periodieke toets van merkprodukten varkens
zal dus niet voor 1995 gepubliceerd worden.
Bii het opstellen van het projectplan is het onderzoeksteam ervan uitgegaan dat een
periodieke toets van merkprodukten varkens gebaseerd dient te zijn op praktijkgegevens. In 1988 werd een studie gepubliceerd waarin duideliik werd aangetoond dat de
prestaties van varkens beinvloed kunnen worden door de omgeving. Dit zou betekenen dat de resultaten van een op een proefbedriif uitgevoerde toets niet letterlijk naar
de praktijk toe vertaald kunnen worden. Door gebruik te maken van praktijkgegevens
kan de varkenshouder dus rekenen op betrouwbare informatie. Nadelen van het
gebruik van praktijkgegevens zijn de kosten voor inzameling en de betrouwbaarheid
van de gegevens. Aan het kostenaspect kan tegemoet gekomen worden door depraktijkgegevens te halen uit management-informatiesystemen van zeugen- en vleesvarkensbedriiven. Recentelijk zijn in de varkenshouderii programma’s opgezet die voorzien in het uitwisselen van gegevens tussen varkensbedriiven en fokker+organisaties,
KI-bedriiven (EDI-pigs), slachteriien (EDI-slacht) en dierenartspraktii ken (EDI-dap).
Voor het inzamelen van gegevens voor de toets zal ook van de in de Nederlandse
varkenshouderii reeds toegepaste EDI-standaard gebruik gemaakt worden. Aangezien de betrouwbaarheid van de gegevens gewaarborgd dient te zijn, zullen basisgegevens ingezameld worden en geen bedriifsgemiddelden. De ingezamelde basisgegevens zullen onderworpen worden aan een aantal betrouwbaarheidscriteria. Bovendien zal op een groep willekeurig gekozen varkensbedrijven de betrouwbaarheid van
de ba-sisgegevens gecontroleerd worden door het uitvoeren van fysieke controles. In
de varkenshouderii hebben naast het merkprodukt varken een groot aantal omgevingsfactoren invloed op de technische prestaties. Daarnaast is het mogeliik dat er een
aantal omgevingsfactoren verstrengeld zijn met het merkprodukt varken. Enkele voorbeelden van omgevingsfactoren zijn locatie van het bedriif, ondernemer, huisvesting,
voerleverancier en pariteit. Het is ook mogelijk dat een bepaalde omgevingsfactor de
technische prestatie van een merkprodukt positief en van een ander merkprodukt
negatief beinvloedt, oftewel, er treedt een interactie op tussen het merkprodukt en
deze omgevingsfactor. Het onderzoeksteam is van plan om al de genoemde mogelijkheden nauwkeurig te bestuderen. Hiervoor zal een groot aantal omgevingsfactoren
nauwkeurig gedefinieerd worden. Vervolgens zal een gegevensbestand samengesteld
worden met basisgegevens van bedrijven die met behulp van een enquête gekarakteriseerd zullen worden. Door gebruik te maken van analysetechnieken, die ontwikkeld
zijn ten behoeve van vergelijkingen van groepen bedrijven, zal onderzocht worden
met welke van de omgevingsfactoren rekening dient te worden gehouden in de perio-

dieke toets van merkprodukten varkens. Door deze omgevingsfactoren in een statistisch model op te nemen is het mogelijk de invloed van het merkprodukt varken op het
technische resultaat nauwkeurig te bepalen. Bovendien geeft het model ook inzicht in
mogelijke interacties tussen het merkprodukt varken en omgevingsfactoren.
Aangezien omgevingsfactoren niet alle technische kengetallen in gelijke mate beinvloeden, zal voor elk technisch kengetal afzonderliik een statistisch model opgesteld
worden. Dit heeft als nadeel dat de resultaten van een periodieke toets van merkprodukten varkens moeilijk te interpreteren zijn door de varkenshouder. Het onderzoeksteam wil de varkenshouder bil de interpretatie van de uitkomsten van de toets behulpzaam zijn door het ontwikkelen van een economisch rekenmodel. Het rekenmodel zal
zo opgesteld worden dat de varkenshouder voor het eigen bedriif de waarde van de
getoetste merkprodukten kan bepalen. Behalve het toekennen van een economische
waarde aan de technische kengetallen zal het model ook andere belangrijke aspecten, bilvoorbeeld. gezondheidsstatus, economisch waarderen.
Het is de taak van het Proefstation voor de Varkenshouderii de Nederlandse varkenshouder van betrouwbare informatie te voorzien. Bil het ontwikkelen en testen van een
methode voor een periodieke toets van merkprodukten varkens heeft het onderzoeksteam daarvoor de steun nodig van de varkenshouders. Steun in de vorm van het verlenen van toestemming tot het gebruik van bedriifsgegevens en steun bil invulling van
de voor het onderzoek noodzakelijke enquêtes. Niet alleen het welslagen van dit project is afhankeliik van de medewerking van de varkenshouder maar ook een periodieke toets van merkprodukten varkens. In een periodieke toets kriigt de varkenshouder
in ruil voor basisgegevens actuele informatie over een groot aantal merkprodukten
varkens die op de Nederlandse markt te koop zijn.
6.5 Simulatie van strategisch management op varkensbedriiven
Hoe en wanneer moet men investeren in zijn bedriif en wat zijn de gevolgen? Een
strategische beslissing met vergaande consequenties voor het bedrijf. De computer
kan meer inzicht geven in de eventuele gevolgen van strategische beslissingen.
Het begroten van de financiële en economische consequenties van strategische beslissingen vormt een belangriik onderdeel van de bedriifsadvisering in de varkenshouderil. Vaak gaat het daarbii om concrete investeringsplannen. Een begroting opstellen is
echter slechts een onderdeel van de strategische planning. Voorafgaand aan een
begroting is er de vraag of het bedriif voldoende mogeliikheden voor continuiteit op
de lange duur heeft. Dit hangt mede af van de varkenshouder zelf. Is men bereid een
economische rendabele bedriifsomvang na te streven, accepteert men de biibehorende risico’s en wat is de verhouding tussen inkomen uit het bedriif en privé onttrekkingen aan het bedriif?
Een stochastisch computermodel (een model dat rekening kan houden met risico en
onzekerheid) is ontwikkeld voor de PC waarin een individueel bedriif gedurende een
periode van 255 maanden kan worden gesimuleerd. Over dezelfde periode wordt
ook het gemiddelde varkensbedriif gesimuleerd. Het gemiddelde bedrijf ontwikkelt
zich op basis van tiidreeksen, terwijl het individuele bedriif zich ontwikkelt op basis
van het door de varkenshouder vastgestelde strategische plan.
Voorlopige berekeningen geven aan dat bedrijfsvergroting voor technisch goed producerende vleesvarkensbedrijven rendabeler is dan de vervanging van de bestaande

gebouwen. In figuur 14 is voor een individueel bedrijf de invloed van verschillende
expansiestrategieën, variërend van 500 tot 1000 extra vleesvarkensplaatsen, op het
resultaat weergegeven. Het resultaat is hierbii uitgedrukt als de ratio van de waarde
van het individuele bedriif ten opzichte van de waarde van het gemiddelde bedriif
aan het eind van de simulatieperiode.
Arbeid en kapitaal worden vaak genoemd als beperkende factoren. Modelberekeningen tonen aan dat het al of niet bereid zijn betaalde arbeid aan te trekken vaker een
belemmerende factor is dan het al of niet bereid zijn vreemd vermogen aan te trekken. Alhoewel het prijsverloop van grote invloed is op het absolute niveau van
opbrengsten en uitgaven, bliikt uit modelberekeningen dat deze weinig invloed uitoefent op de te kiezen optimale strategie. Het gunstig dan wel ongunstig zijn van de
prijzen geldt namelijk voor alle strategieën in dezelfde mate.
De verschillen in resultaten van de onderscheiden strategieën zijn meestal dermate
groot dat de keuze van de optimale strategie niet wordt beinvloed door verschillen in
risicohouding van varkenshouders. Echter, indien de resultaten van onderscheiden
strategieën dicht bii elkaar liggen, bliikt het dat sterk risico-averse varkenshouders
geen keuze kunnen maken, terwijl risico-neutrale en risico-preferente varkenshouders
een keuze maken voor de strategie met de hoogste gemiddelde verwachtingswaarde.
Een 15% lager niveau in gezinsuitgaven leidt voor een bedriif met 1250 vleesvarkensplaatsen en met goede technische resultaten tot eenzelfde procentuele toename in
waarde van het bedriif over een periode van 20 jaren.
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6.6 Reproduktie onderzoek
Inseminatie strategie
De eerste resultaten van het onderzoek, gericht op de waarde van een overinseminatie (tweede inseminatie in dezelfde cyclus) bii dieren die goed berig worden, maken
duideliik dat er in ieder geval zowel nakomelingen van de eerste als de tweede inseminatie geboren worden. Nakomelingen van de eerste inseminatie kunnen van nakomelingen van de tweede inseminatie worden onderscheiden doordat er van twee zeer
verschillende rassen als vaderdier, gebruik gemaakt wordt. Er wordt gebruik gemaakt
van Ys-sperma en van Meishan-sperma (de Meishan beren zijn door Euribrid beschikbaar gesteld). De inseminaties worden met een interval van 24 uur uitgevoerd. Er zijn
zowel tomen volledig uit de eerste inseminatie als tomen volledig uit de tweede inseminatie en gemengde tomen geboren. Omdat ongeveer een derde van de tomen
gemengd is, kan er van uit gegaan worden dat een overinseminatie binnen 24 uur
niet zinvol is. De inseminaties in deze proef worden standaard na de middag uitgevoerd. Een relatie tussen de start van de bronst en al dan niet nakomelingen van de
eerste inseminatie moet nog onderzocht worden. Ook zal nagegaan moeten worden
of er verschillen zijn tussen dieren die op dag 4,s of 6 zijn geïnsemineerd.
Een eerder, op het Varkensproefbedriif te Sterksel, uitgevoerde proef maakte duidelijk
dat overinsemineren financieel niet aantrekkeliik is. Dit onderzoek doet daar niets aan
af, maar maakt wel duideliik dat, indien men een overinseminatie wilt uitvoeren, men

dan het beste de eerste inseminatie “vroeg” en de tweede minstens 24 uur later kan
laten uitvoeren. Een dergeliike werkwijze garandeerd een zo lang mogelijke periode
waarin sperma met voldoende bevruchtend vermogen in de eileiders aanwezig is. Een
nadere analyse van de resultaten zal in 1993 worden uitgevoerd.

Interval spenen - dekken
Uit een analyse van het interval spenen - eerste berigheid na spenen, is duideliik
geworden dat het interval mede bepalend is voor de produktie van de zeugen. De
toomgrootte is voor dieren die op dag 8 na spenen gedekt worden het kleinst en het
partuspercentage blijft voor dieren die tussen dag 9 en I 2 geïnsemineerd worden duidelijk achter. Zie figuur 15 en 16.
Deze kennis kan gebruikt worden bii het beslissen over zeugen die niet binnen een
week berig worden.
Daar de resultaten van zeugen met een lang interval, wat betreft toomgrootte en
levend geboren, buitengewoon goed zijn, zal het Praktiikonderzoek daar in de toekomst extra aandacht aan geven. Aan de ene kant kan dit extra informatie opleveren
ten aanzien van embryonale sterfte, aan de andere kant kan de wetenschap dat het
uitstellen van zeugen met één bronstcyclus (21 dagen) niet alleen verlies betekent, in
de toekomst b"d
11 ragen tot een verbeterde zeugenplanning op het bedriif.
Daar ook van belang is te weten waarom zeugen niet op tijd berig worden, is ook
gezocht naar factoren die daarop van invloed zijn geweest. De afname van het

gewicht van met name de jonge zeugen in de kraamstal bleek daarbii de belangriikste oorzaak voor een verlengd interval. Een gewichtsverlies van vooral jonge zeugen
in de kraamstal moet dus voorkomen worden! (proefverslag P 1.88).

Het effect van overinseminatie door gebruikmaking van IJS- en Meishan-sperma
6.7 Microbieel fytase in het voer van gespeende biggen
Er is onderzoek gedaan naar het effect van microbieel fytase in het voer op de technische resultaten van gespeende biggen. Dit is onderzocht bii een normaal en een verlaagd calciumgehalte in het voer. Er zijn vier proefgroepen met elkaar vergeleken:
1) Voer zonder fytase, met voederfosfaat en een normaal calciumgehalte.
2) Voer zonder fytase, met voederfosfaat en een verlaagd calciumgehalte.
3) Voer met fytase, zonder voederfosfaat en een normaal calciumgehalte.
4) Voer met fytase, zonder voederfosfaat en een verlaagd calciumgehalte.
Het verteerbaar fosforgehalte was in alle proefgroepen gelijk.
De vervanging van voederfosfaat door fytase heeft niet geleid tot een verbetering van
de technische resultaten. Als het calciumgehalte verlaagd wordt, leidt fytase echter
ook niet tot een verslechtering van de technische resultaten. In tabel 1 is de fosforuitscheiding per gespeende big weergegeven.
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Uit tabel 1 blijkt dat in deze proef de fosforuitscheiding met 32% verlaagd wordt door
voederfosfaat te vervangen door fytase bil een gelijk berekend verteerbaar fosforgehalte. Het gebruik van fytase heeft in deze proef de voerkosten niet verhoogd.

Voeding van biggen in relatie tot speendiarree
Speendiarree bil biggen is een veel voorkomend probleem in de praktijk. Ook op het
Proefstation komt dit voor bil de biggen. Bil het ontstaan van speendiarree speelt,
naast infectiedruk, management en andere omgevingsfactoren, ook de voeding een
belangrijke rol. Dit was de aanleiding om van een aantal voeders na te gaan wat het
effect was op de opfokresultaten en de gezondheid van biggen. Er zijn drie proefgroepen met elkaar vergeleken:
1. Eerste 17 dagen na spenen biggenspeenmeel en daarna biggenkorrel speciaal;
2. Eerste 17 dagen na spenen speenkorrel elite en daarna biggenkorrel speciaal;
3. Van spenen tot opleg in de mesterii biggenkruimel.
Tussen de drie proefgroepen zijn geen verschillen aangetoond in technische resultaten. De voerkosten waren in proefgroep 2 hoger dan in de twee andere proefgroepen. Het onderzoek zal in 1993 voortgezet worden. Daarnaast zal meer aandacht
besteed worden aan voeropnamepatroon en voerstrategie en de relatie van deze kenmerken met speendiarree.

6.8 Kwaliteit van biggen in relatie tot mesterijresultaten en slachtkwaliteit
Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de periode vòòr aflevering van biggen naar de mesteriifase belangriik is voor de resultaten. Meetbare en controleerbare
kenmerken kunnen gebruikt worden voor een betere afstemming tussen opfok en mesterii. In dit kader zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd naar de invloed van de kwaliteit van biggen in relatie tot mesterijresultaten en slachtkwaliteit: I. Kwaliteitsverschillen
bil biggen in relatie tot mesterii- en slachtresultaten (proefverslag P1.44); ll. De
invloed van gezondheidsstoornissen bil gespeende biggen op de mesterijresultaten en
slachtkwaliteit (proefverslag P 1.80) en III. Invloed van voerstrategie van biggen tildens de opfok op mesteriiresultaten en slachtkwaliteit (proefverslag P 1.72). Het
onderzoek is uitgevoerd met dieren van het PV-proefbedrijf te Rosmalen.
In deel I zijn gegevens van geboorte tot en met slacht geanalyseerd van biina 7000
varkens. Borgen hadden in de mesterii (bil gerantsoeneerde voedering en gedeeltelijk
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gescheiden opleg) een 20 gram hogere groeisnelheid, 2,2 procent minder vlees en
ruim 15 procent lager slachttype AA dan zeugjes. Een hoger geboortegewicht (1 OOO2000 gram versus c 1000 gram) is belangrijk voor een hogere groeisnelheid (762
respectieveliik 706 gram). De bezettingsdichtheid tiidens de opfokperiode (gemiddeld
0,30 m2/big versus gemiddeld 0,23 m2) geeft bii 0,30 m2/big een significant hogere
groeisnelheid (+ 16 gram) in de mesteriifase. Biggen met een lage leeftiid/gewicht
verhouding (1,8 : 2,4) bii het einde van de opfok hebben een significant hogere
(9 gram) groeisnelheid en O,4 procent minder vlees dan biggen met een hoge verhouding (3,2 - 3,8).
In deel II zijn gegevens van ruim 3000 varkens onderzocht. Het bleek dat biggen, die
na het spenen behandeld zijn voor diarree, niet alleen tiidens de opfok slechtere resultaten hadden (groeisnelheid -1 1 gram), maar ook in de mesteriifase (groeisnelheid 23 gram, vleespercentage -0,3%).
In deel Hl zijn 456 biggen (zeugjes en borgjes gescheiden) na het spenen opgefokt op
twee voerniveaus: tot verzadiging en beperkt tot 85% van verzadiging. Het beste
totaalresultaat is gevonden bii beperkte voedering van biggen gedurende de opfokperiode van spenen tot 25 kg. Dit is een gevolg van een lagere voederconversie en een
lagere groeisnelheid tiidens de opfok en een betere gezondheidssituatie tiidens opfoken mesteriiperiode.
Een aantal in het onderzoek gevonden kenmerken zijn van belang om rekening mee
te houden in de bedriifsvoering en als produktinformatie over de biggen door te
geven aan de vleesvarkenshouder, respectievelijk afspraken over te maken ten aanzien van opfokmethode en prijsstelling. Op deze wijze kan de beoogde betere afstemming tussen opfok en mesterii tot stand worden gebracht. De kwaliteit van het produktieproces is hiermee te bevorderen en het medicijngebruik te verminderen, hetgeen
tengoede komt aan het kwaliteitsbeeld van varkensvlees.
6.9 Het automatisch wegen van vleesvarkens in het hok
Het wegen van individuele vleesvarkens tiidens een ronde gebeurt in Nederland nauwelijks. Van een koppel opgelegde vleesvarkens is vaak alleen het gemiddelde begingewicht en het individuele eindgewicht (geslacht of levend) bekend. Vleesvarkens worden niet op basis van gewicht gevoerd maar bii beperkte voedering aan de hand van
voerschema’s die uitgaan van het aantal dagen dat de varkens in het hok liggen, of
de vleesvarkens kunnen onbeperkt voer opnemen.
Op het oog of aan de hand van controlewegingen van een of enkele (controle) hokken wordt vaak bepaald welke varkens afgeleverd kunnen worden.
Op het Proefstation is een onderzoek opgestart waarin de mogeliikheden van het
automatisch wegen van vleesvarkens worden onderzocht. Hiervoor is in een aantal
hokken een weegplateau voor de droogvoerbak geplaatst. Tiidens het vreten worden
de varkens via een (iniecteerbare) transponder herkend en meteen gewogen. Met het
weegplateau wordt niet het totale gewicht bepaald maar alleen het gewicht op de
voorpoten (voorhandgewicht). Het voordeel van het meten van het voorhandgewicht
ten op zichte van het totaal levend gewicht is dat de weegschaal veel compacter kan
zijn. Daarnaast is het risico dat andere dieren op de weegschaal gaan staan veel kleiner. Het wegen van het voorhandgewicht heeft echter alleen perspectief wanneer uit
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dit gewicht het totaal levend gewicht via een formule kan worden berekend. Uit de
resultaten van een oriënterend onderzoek met 10 dieren blijkt dat er een goed verband is tussen het voorhandgewicht en het totaal levend gewicht (zie figuur 17). Het
onderzoek richt zich op dit moment op de ontwikkeling van de omrekeningsformule.
Voor de praktijk zou toepassing van voorhandweging in één hok per afdeling, als
referentie, perspectief kunnen bieden.

7 UITDRAGEN ONDERZOEKSGEGEVENS
7.1 Excursies
In 1992 kwamen 1336 mensen op excursie. In de eriode van mei tot en met december 1992 was het niet mogelijk om het Proefbedrii Pin Rosmalen te bezoeken in verband met Varkenspest en Blaasjesziekte. Veel excursies konden daarom in die periode niet doorgaan. Bezoekers die toch naar het Proefstation kwamen, werd als alternatief een diapresentatie over het proefbedriif aangeboden. Tabel 1 geeft een overzicht
van de sectoren waaruit de bezoekers afkomstig zijn.

De buitenlandse bezoekers kwamen van over de hele wereld. Frankrijk en Duitsland
waren dit jaar het beste vertegenwoordigd. Ook kwam er een grote groep bezoekers
uit Azië, met name uit Japan. Tabel 2 geel? een overzicht van het aantal bezoekers,
uitgesplitst naar land van herkomst.

7.2 lezingen
Door de medewerkers van het Proefstation voor de Varkenshouderii zijn in 1992
diverse lezingen verzorgd, zowel in Nederland als in het buitenland. Daardoor
bereikt het Proefstation verschillende doelgroepen: varkenshouders, voorlichters, landbouwonderwiis, journalisten, dierenartsen, studieclubs en beleid.
Hieronder treft u een overzicht aan van alle lezingen die gehouden zijn in 1992.
Aarts, H.L.M.; Langeveld, N.G.; Lambooy, E.;
Huiskes, J.H.

- Iniectable

transponders in pig production: Applications and field trial.
In: Proc. 12* IPVS Congress, Den Haag, 1992.

Backus, G.B.C.

-

Simulatie van Managementstrategieën op varkensbedrijven.
Nederlandse Zootechnische Vereniging, Veldhoven, 1992.
- Economische aspecten van aparte dek/wacht en
kraam/opfokbedrijven. Informatiebijeenkomst
Hendrix Voeders, Boxtel, 1992.

Backus, G.B.C.; Bens, P.; Fuchs, H; Ven E.P.H.E.
van de

- Comparison of pig farm results.

EAAP, Satellite symposium on: Pig management
information systems,
Madrid, 1992.
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Backus, G.B.C.; Romein, H.J.; Ven E.P.H.E. van de

- The BIG-system: An information system for

research and management in pigs.
EMP, Satellite symposium on: Pig management
information systems,
Madrid, 1992.

Backus, G.B.C.; Sande-Schellekens, ALP. van de;
Schellekens, J.
- Economie aspects of deep litter systems for fattening pigs.
Deep Litter Symposium Rosmalen, 1992.

Hartog. L.A. den

- E.J. Bos men voeders, studiedag voor varkenshouders op 2e Veluwe, Lunteren, 4 maart 1992.
- Orffa symposium, mengvoeder industrie, Breda,
31 maart 1992.
- Fifoozo Rhone Poulene, symposium voor voorlichters en onderzoekers, Modena (Italië), 10
april 1992.
- Schaumann, studiedagen voor onderzoekers,

I
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Lübeck (Dtl), 17 juni 1992.
Lawson lecture, beleidsmakers, Perth (Schotland),
15 oktober, 1992.
Lecture, studenten en medewerkers, Universiteit
van Aberdeen (Schotland), 16 oktober 1992.
ACM studiedag voor varkenshouders in NoordNederland, Zwolle, 25 november 1992.
PHLO cursus, voorlichters mengvoederindustrie,
Wageningen, 16 december 1992.

Huirne, R.B.M.; Jalvingh, A.W.; Backus, G.B.C.;
Dijkhuizen, A.A.

CL0 studiedag, 23 april, Utrecht, 1992.
van stallucht.
Symposium “Varkenshouderii en gezondheid”,
30 oktober, Rosmalen, 1992.

- Het stofgehalte

Roelofs, P.F.M.M.; Backus, G.B.C.; Vermeer, H.M.

- Welfare of the sow as a result

of housing system.
AFTAA Congress, 24th June, Paris, 1992.

Sande-Schellekens, ALP., van de

- Ervaringen uit het PROPRO-project.

Studenten Agrarische Hogeschool Den Bosch,
Moergestel, 27 mei 1992.

- Computer simulation to optimize sow fertility economics Proc.
EAAP-Congress, Madrid, 1992.

Huiskes, J.H.

- Het gebruik van dierherkenning

Swinkels, J.W.G.M.; Kornegay, E.T.; Zhou, W.;
Lindemann, M.D.; Webb, K.E. Jr.
bii gezondheids-

bewaking in de varkenshouderii.
In: Sym osium Varkenshouderii en Gezondheid,
30 oktoL er, 1992.
- Perspektiven der Ferkelerzeu ung und Mastschweineproduktion in den Nie jerlanden.
In: Seminar Institut für Tierzucht der Universität
Kiel, Duitsland, 29 januari 1992.

Klooster, C.E. van ‘t

- Climatic control in intensive pi

production.
Dutch demands, solutions, pro% lems and developments. Proc.
Skov Verhtildlerseminar 11-12 Mai 1992. Glyngore, Denmark.

Klooster, CE. van ‘t; Greutink, G.J.

-

Water eva oration in deep litter houses.
Proc. Worl!shop Deep Litter for Pig Farming,
Rosmalen, 21-22 September 1992.

Klooster, C.E. van ‘t; Huijben, J.J.H.

-

Under round airtubes in environmental control
in pi Yl ouses* energy savings, implications for
heal# an d pro
’ duc Ion
t’ of pigs and reduction in
emissions.
CIGR Intern. Conf. “Low ener y systems for environmental control of plant an 1 animal production” Pamplona, Spain, 1992.

Kloosterman, A.A.M.; Huiskes, J.H.

-

Ervaringen proefperiode Integrale Keten Beheersing (IKB) bii vleesvarkens.
In: Kwaliteitszorg in de varkenshouderii, van
voer tot vlees.
Ed: Hartog, L.A. den; Schumer, D.L.; Visser-Reyneveld, M.I., 1992.

Peet-Schwering, C.M.C. van der; Huiskes. J.H.

- perstrategie

van vleesvarkens in relatie tot kwa-

In: Kwaliteitszorg in de varkenshouderii, van
voer tot vlees.
Ed: Hartog, L.A. den; Schumer, D.L.; Visser-Reyneveld, M.I., 1992.
Roelofs, P.F.M.M.
- Arbeidsomstandigheden op het varkensbedriif.

-

Serum mitogenic activity, brain mineral content
and body growth of weanling pigs as affected by
Zn depletion and repletion with a zinc amino
acid chelate.
12th International Pig Veterinary Society Meeting, Den Haag, augustus 1992.

Thelosen, J.G.M.
- Scheiden van dunne mest in een loosbare

waterfraktie middels gebruikmaking van natuurliike bezinking en omgekeerde osmose.
Bijeenkomst van de Stichting Mestproblematiek
Zuid op het VPB-Sterksel, 13 mei 1992.

Thelosen, J.G.M.; Voermans, J.A.M.

- Comparison of two deep litter systems for fatte-

ning pigs with a traditional housing system; influence on some environmental aspects.
Proceedings workshop dee litter systems for pig
farming, Rosmalen. 21 an s 22 september 1992.

Verdoes, N.

- Beperking ammoniakemissie uit stallen.

Lezing voor rayon 7 Vereniging van Varkenshouders van de NCB. Langenboom, 8 augustus
1992.
- Aktuele ontwikkelingen in het milieu-onderzoek.
Lezing voor Cavo-Latuco. Rosmalen, 17 januari
1992.
- Aktuele ontwikkelingen in het milieu-onderzoek.
Lezing op coachingsdagen van DLV. Rosmalen,
13 en 14 februari 1992.
- Mogelijkheden om de ammoniakuitstoot te
beperken.
Lezin op the European Lecture Tour of Alltech
1 nology. Bunnik, 27 februari 1992.
Biotec
- Aktuele ontwikkelingen in het milieu-onderzoek.
Lezing voor de STOAS. Rosmalen, 18 maart
1992.
- Aktuele ontwikkelin en in het milieu-onderzoek.
Lezing voor de MA!-docenten (bijscholing).
Raalte, 2 juni 1992.
- Beperking ammoniakemissie uit stallen.
Lezing voor de WLTO, Rosmalen, 28 oktober
1992.

Verstegen, M.W.A.; Peet, G. van der; Huiskes,
J.H.

- Fütterung von Mastebern.lnformationsveranstaltung wenn die Ebermastgrünes licht bekommt.
In: Verden, Duitsland, 3 maart 1992.

-

Vesseur, P.C.; Hartog, L.A. den; Backus, G.B.C.;
Verstegen, M.W.A.

- Environmental conditions in relation to sow

productivity.
Proc. 15th workshop of the Filozoo Rhône-PouIenc, 1992.

Voermans, J.A.M.

vakbeurs, Zuidlaren, 15 januari 1992.
Erfahrungen und Ergebnisse aus Versuchsstallen
und Praxisbetrieben in den Niederlanden.
Haltung von Mastscheinen auf Einstreu mit Bioaktivatorzusatz, Forschung, Praxis und Tendenzen,
Haus Düsse Bad Sassendorf-Ostinghausen, 16
december 1992.

Zhou, W.; Kornegay, E.T.; Swinkels, J.W.G.M.;
Storrie, B.; Wong, E.A.

- Systematic

growth promoting action of copper
through enhancing feed consumption and stimulating serum mitogenic activity in weanling pigs.
In: 12* International Pig Veterinary Society Meeting, Den Haag, 17-20 augustus 1992.

- Spicht
van de stand van zaken over het
..
Introductie voorlichtingsbiieenkomst “Veilig bouwen voor land- en tuinbouw” tiidens de Bouw-

7.3 Publikaties
Het periodiek “Praktijkonderzoek Varkenshouderii”
Het Proefstation voor de Varkenshouderii en de regionale Varkensproefbedrijven
geven gezamenliik het periodiek “Praktijkonderzoek Varkenshouderii” uit. Hierin worden in korte artikelen de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven. Daarnaast vindt u ook actuele informatie over het lopende onderzoek. De rubriek “Mededelingen” houdt u op de hoogte van het laatste nieuws. In “Voor u gelezen” staan
samenvattingen van onderzoeksrapporten afkomstig van andere instellingen.
“Praktiikonderzoek Varkenshouderii” verscheen in 1992 zes keer, met een oplage van
3500 per nummer. Het tweede nummer, uitgebracht in april, was een “special”. Het
beschreef de nieuwe situatie en het lopend onderzoek van het volledig gerenoveerde
Varkensproefbedriif te Raalte.
De inhoudsopgave van “Praktiikonderzoek Varkenshouderii” jaargang 6 (1992) treft
u als bijlage aan in jaargang 7, nummer 1.
Het is mogelijk om een abonnement op het periodiek te nemen, door f 45,- over te
maken op Postbanknummer 51.73.462. Al s u een bepaald onderzoek interessant
vindt, dan kunt u het desbetreffende proefverslag gratis aanvragen. Bovendien ontvangt u ook de jaarverslagen van de regionale Varkensproefbedrijven en het Proefstation gratis.
Hieronder treft u een overzicht aan van alle publicaties over 1992. In dit overzicht
zijn ook lezingen opgenomen waarvan een schrifteliike weergave bestaat.
Aarts, H.L.M.; Langeveld, N.G.; Lambooy, E.;
Huiskes, J.H.

- Iniectable transponders in pig production: Applications and field trial.
In: Proc. 12* IPVS Congress, Den Haag, 1992,
pag. 562.

Altena, A.G.; Huijben, J.J.H.; Klooster, C.E. van ‘t;
Voorst, P.H. van der
- Ventilatie in varkensstallen.
In: IKC publicatie, 1992, nr. 36, pp 100.

Backus, G.B.C.

-

Economische aspecten van aparte dek/wacht- en
kraam/opfokbedrijven.
In: Prakti’konderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
6, pag. d .

Backus, G.B.C.; Bens, P; Fuchs, H.; Ven E.P.H.E.
van de

- Comparison of pig farm results.

In: EAAP, Satellite symposium on: Pig management information systems,
Madrid 1992, pag. 51-54.

Backus, G.B.C.; Dijkhuizen, A.A.

-

-

Seminar management-informatiesystemen in de
varkenshouderii.
In: Praktijkonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
5, pag. 6.
Seminar management informatiesystemen in de
varkenshouderii.
In: De Molenaar, november 1992.

Backus, G.B.C.; Dijkhuizen, A.A.; Eidman, V.R.

- Farmer

Decision Making under Risk: A Review of
the Literature Submitted.
In: European Review of Agricultural Economics.

Backus, G.B.C.; Hartog, L.A. den; Verstegen,
M.W.A.

In: Praktijkonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
6, pag. 26.

Binnendijk, G.P.; Hoofs, A.I.J.

-

Effect uitvoering zeugenbox in kraamopfokhok
op produ ktieresutaten van zeugen.
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
6, pag. 14.

Binnendijk, G.P.; Hoofs, A.I.J.; Vermeer, H.M.

-

Het effect van de uitvoering van de zeugenbox in
het kraamopfokhok op de produktieresultaten
van zeu en.
In: ProePstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.81.

- Environmental implications of animal production
technolog Submitted.
InhIzrna T of Agricultural & Environmental

Brok, G.M. den

Backus, G.B.C.; Huirne, R.B.M.; Linde, 1. van der;
Dijkhuizen, A.A.

Brok, G.M. den; Verdoes, N.

-

Investerin sbeslissin en.
In: Praktii í?onderzoe& Varkenshouderii 1992, nr.
1, pag. 18.

Backus, G.B.C.; Roelofs, P.F.M.M.; Schellekens, J.

-

Economische vergelijkingen groepshuisvesting
zeugen.
In: Varkens, augustus 1992, pag. 24.

Backus, G.B.C.; Romein, H.J.; Ven E.P.H.E. van de

- The BIG-system: An information system for

research and management in pigs.
In: EAAP, Satellite symposium on: Pig management information systems.
Madrid 1992, pag. 11-16.

- Kantelsysteem

voor roosters en bri’bak.
In: Praktijkonderzoek Varkenshou d erii 1992, nr.
6, pag. 3.

-

Mechanische mestscheiding nog niet volmaakt.
In: Praktijkonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
3, pag. ll.

Brok, G.M. den; Verdoes, N.; Cuyck, J. van

- Winnaar nog niet in zicht; Negen mechanische
mestscheiders getest.
In: Boerderii/Varkenshouderii, februari 1992,
pag. 16.

Cuyck, J. van; Klooster, C.E. van ‘t; Huyben,
J.J.H.

-

Grondbuisventilatie ter vermindering van het
ener ieverbrui k.
In: In7 o-bulletin Varkenshouderii, 1992, nr. 5,
pag. 24-26.

Backus, G.B.C.; Sande-Schellekens, ALP. van de;
Roelofs, P.F.M.M.

Cuyck, J. van; Thelosen, J.G.M.

Backus, G.B.C.; Sande-Schellekens, ALP. van de;
Schellekens, J.

Cuyck, J. van; Verdoes, N.

-

Biowassers in PROPRO.
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
1, pag. 2.

- Economie

aspects of deep litter systems for fattening pigs.
In: Proceedings Workshop Deep Litter Systems
for Pig Farming Research Institute for Pig Husbandry, september 1992, pag. 152-157.

Berckmans, D.; Klooster, C.E. van ‘t; Vranken, E.

- Fieldtest of a ventilation rate

sensor in a natura1
ventilated livestock building.
In: ASAE paper 924047 pres. at the International Summer meeting, Charlotte, NC 1992.
- Bruikbaarheid van een sensor voor meting van
de hoeveelheid ventilatie in natuurliik geventileerde stallen.
In: Proefstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.86.
- Functioneert een meetturbine in een stal met
natuurliike ventilatie.
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- Emissie-arme kraamstallen.

In: Praktijkonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
3, pag. 6.

- Vloeruitvoerin

en hokbevuiling bi’ vleesvarkens.
In: PraktijkonCPerzoek Varkenshou cl erii 1992, nr.
6, pag. ll.

Duives-Ca huza k, S.

- Heropening Varkensproefbedriif Raalte.

In: Varkens, augustus 1992, pag. 32.
- Een stap in de goede richting. Diepstrooisebysteem moet milieuprobleem verlichten.
In: Lekker dier, maart 1992, nr. 1.

Elst-Wahle, E.R. ter; Hoofs, A.I.J.; Vermeer, H.M.;
Rooy, A.M.A. van

-

Het effect van vloertypen in het kraamopfokhok
op de produktieresultaten van zeugen.
In: Proefstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.82.

/

teit en milieu.
In: Proceedings Orffa symposium, maart 1992,
Breda, pag. 95-109.

Elst-Wahle, E.R. ter; Huiskes, J.H.

- Graanrijk voer voor vleesvarkens.

In: Praktijkonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
3, pag. 15.

Heitlager, B.P.
Elst-Wahle, E.R. ter (ed.); J.H. Huiskes, J.H. (ed.).

- De invloed van een graanrijk voer op de mesterijresultaten, slachtkwaliteit en vleeskwaliteit bii
vleesvarkens.
In: Proefstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.79.

-

Hoeksma, P.; Verdoes, N.; Oosthoek, J.; Voermans, J.A.M.

-

Elst-Wahle, E.R. ter; Vermeer, H.M.; Plagge, J.G.
- Zes typen KOH vergeleken.
In: Praktiikonderzoek VarkenshouderiiI 1992, nr.
6, pag. 18.
- Een vergelijking tussen zes typen kraamo fokhokken aan de hand van technische resu P
taten
van zeu en en de uitval van biggen.
In: ProeBstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.84.

Elst-Wahle, E.R. ter; Vermeer, H.M.; Plagge, J.G.;
Rooy, A.M.A. van

- Vergelijking van 1,0,

1,3 en 1,4 m lengte dichte
vloer in kraamopfokhokken.
In: Proefstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.83.

Het meten van luchtkwaliteit en emissies.
In: Varkens, november 1992, pag. 58.

Reduction of ammonia volatilization from pig
houses using aerated slurry as recirculation
liquid.
:2p_vle;ock Production Science 31, 1992, pag.

Hoste, R.; Baltussen, W.H.M.

-

Verkleinen van de spreiding in aflevergewicht
van vleesvarkens.
In: Proefstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.87.
- ~~;~Ieinen spreiding aflevergewicht vleesvarIn: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
6, pag. 20-22.

Hui;;!,:fM.;
Backus, G.B.C.; Gerrits, W.; Dijk.

- Excess:
Elzen, P.J. van den; Huiskes, J.H.

-

Kwaliteit van vleesvarkens met een hoog aflevergewicht.
In: Proefstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.76.
- Kwaliteit van vleesvarkens met een hoog aflevergewicht.
In: Praktijkonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
1, pag. 30.

.

een milieu-economisch expertsysteem
voor varkenshouders.
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
5, pag. 2.

Huirne, R.B.M.; Jalvingh, A.W.; Backus, G.B.C.;
Diikhuizen. A.A.
- Computer simulation to optimize sow fertility economics Proc.
In: EAAP-Congress, Madrid, 1992, pag. 490-491.

Huiskes, J.H.
Hartog, L.A. den.

-

Praktiikonderzoek ten behoeve van de varkenshouderii.
In: KruIstaart, april 1992, nr. 2.
- Rations for sows.
In: Pig International, januari 1992, pag. 9-10.
- Towards an integrated pig production in The
Netherlands.
In: Neth.J.Agric.Sci.,l992, nr. 4, pag. 315325.

Hartog, L.A. den; Schumer, DL.; Visser-Leijneveld,
M.I.

- Kwakteitszorg

in de varkenshouderii, van voer
tot vlees.
In: Pudoc Wageningen, 1992, pp 150.

Hartog, L.A. den; Verstegen, M.W.A.

- Voerstrategieën voor varkens.

In: PHLO cursus Veevoeding, Wageningen, pp 16.
- Umweltaspekte der Schweineproduktion.
In: 14” Hülsenberger Gespräche, 17th June, HÜIsenberg 1992, pag. 198-204.

- Perspektiven der Kerkelerzeugung und Mastschweineproduktion.
In: Deutsche Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion, jaargang 44, nr. 33, 1992, pag.
1017-1019.

Huiskes, J.H.; Kloosterman, A.A.M.

- Gezondheid van

bi gen.
In: Praktiikonderzoe
1 Varkenshouderii 1992, nr.
3, ag. i8.
- Inv Poed van voerstrategie voor big en tiidens de
opfok op mesterijresultaten en slac1 tkwaliteit.
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
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In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
4, pag. 5.

Thelosen, J.G.M.; Brok, G.M. den
- Driehoekshok voor vleesvarkens in gebruik!
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
3, pag. 2.
Thelosen, J.G.M.; Cuyck, J. van
- Dik onder druk; Ontwateren van dunne mest op
de boerderii.
In: Boerderii/Varkenshouderii, januari 1992,
pag. 32.
Thelosen, J.G.M.; Cuyck, J. van; Gastel, J.P.B.F.

van

- Ontwateren van zeugenmest door middel van

omgekeerde osmose.
In: Praktijkonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
3, pag. 8.
- Mest ingedikt op het bedri’f; Afvalwater zo goed
reinigen dat lozen op rioo I mag.
In: Boerderii/Varkenshouderii, oktober 1992,
pag. 16.

Thelosen, J.G.M.; Voermans, J.A.M.

- Comparison of two deep litter

systems for fattening pigs with a traditional housing system; influence on some environmental aspects. Proceedings workshop deep litter systems for pig farrrrr~5Rosmalen. 21 and 22 september 1992, p.

Plag e, G.; Klooster, C.E. van ‘t; Tolsma, A.

- Ge9(limatiseerde dekstal o gestart!
In: Praktiikonderzoek Varl!enshouderii 1992, nr.
2, pag. 20.
Ramaekers, P.J.L.
- Elektronische dierherkenning: toekomstmuziek of
nachtmerrie? In: Varkens, november 1992, pag. 72.
Roelofs, P.F.M.M.
Een bedriifscomputer: eisen aan het programma
en aan de werkplek.
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
1, pag. 7.
Stoffige stal werkt slecht; Varkenshouders hebben volo problemen met luchtwegen.
In: BoerCPerii/Varkenshouderii, december 1992,
pa .28.
A rIYeidsomstandigheden op het varkensbedriif.
In: CL0 studiedag, 23 april, Utrecht, 1992, pag.
46-54
Het stofgehalte van stallucht.
Symposium “Varkenshouderii en gezondheid”,
30 oktober, Rosmalen 1992.

Verdoes; N.; Altena, H.

- Onderzoek in de milieustal.

In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
2, ag. 10.
- Mi ieustal
P
belooft veel goeds; Varkens doen het
best in Raalte.
In: Boerderii/Varkenshouderii, mei 1992, pag. 13.
Verdoes, N.; Brok, G.M. den
- Mest scheiden, spoelen, scheiden... kan het ook
eenvoudiger?
In: Varkens, iuli 1992, pag. 26.

Verdoes, N.; Brok, G.M. den; Cuyck, J.H.M. van

-

Mechanische mestscheiders als mogelijke schakel
in de mestbewerking op bedriifsniveau.
In: Proefstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.77.

Roelofs, P.F.M.M.; Backus, G.B.C.; Vermeer, H.M.

Vermeer, H.M.
- Een swingbox voor drachtige zeugen?
In: Varkens, oktober 1992, pa . 24.
- Groepshuisvesting met geliiktii àt ige voedering.
In: Varkens, maart 1992, pag. 64.

Roelofs, P.F.M.M.; Huiskes, J.H.; Langeveld, N.

Vermeer, H.M.; Hoofs, A.I.J.

- Welfare of the sow as a result

of housing system.
AFTAA Congress, 24th June, Paris 1992.

- Het inbrengen van

iniecteerbare transponders bii

gespeende bi gen.
In: Praktijkonjerzoek Varkenshouderii 1992, nr.
6, pag. 8.

54

- Groepshuisvesting zoogfase

kent nog veel vragen.
In: Varkens, juni 1992, pag. 16.

Vermeer! H.M.; Hoofs, A.I.J.; Elst-Wahle, E.R. ter

- Vmloo-tvoering

in de kraamstal: kunststof of

Voermans, J.A.M.; Asseldonk M.M.L. van

- De koude vergisting van var &ensmest.

In: Proefstation voor de Varkenshouderii 1992,
Rapportnr. P 1.69.

In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
5, pag. 14.

Vermeer, A.W.; Huiskes, J.H.; Baltussen, W.H.M.

-

Beertjes mesten financieel niet interessant.
In: Varkens, mei 1992, pag. 30.

Vermeer, H.M.; Morris, J.R.; Hurnik, J.F.

-

Drinkin behaviour of dry sows housed in the
Hurnik-a orris system.
In: Canadian Journal of Animal Science, 1992,
pag. 1029- 1030.

Wilt, F. van der; Vermeer, H.M.

-

Klauw ezondheid bij varkens.
In: Pra&tijkonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
5, pag. 17.

Wilt, F. van der; Vellenga, 1.; Vermeer, H.M.;
Kroneman, A.

- Lameness and claw lesions in group housed
sows.

In: Proceedings 12* I.P.V.S. Congress, 1992, p.
536, The Hague.

Vermeer, H.M.; Plagge, G.; Altena, H.

-

Huisvesting.
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
2, pag. 6.

Zhang, W.; Huiskes, J.H.

- Chinese varkens in Nederland.

In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
4, pag. 8.

Vermeer, H.M.; Plag e, G.; Elst-Wahle, E.R. ter

-

Vloeruitvoering in ea kraamstal: hoeveelheid
dichte vloer.
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
5, pag. 12.

Vermeer, H.M.; Verdoes, N.

- Hok- en vloeruitvoering voor de praktijk.
In: Varkens, oktober 1992, pag. 36.

Vermeer H.M.; Vesseur, P.C.; Aa, H. van de

- Vloeruitvoerin

in kraamhokken.
In: PraktijkonCPerzoek Varkenshouderii 1992, nr.
4, pag. 10.

&&gen, M.W.A.; Babinssky, 1.; Hartog, L.A.

-

Energievoorziening van zeugen tiidens de lactatie.
In: CL0 studiedag 1992, pag. 34-35.

Vesseur, P.C.; Altena, H.; Plagge, G.

- &~~rrelvarkenshouderii:

zeugen en vleesvar-

In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
2, pag. 15.

Vesseur, P.C.; Hartog, L.A. den;Backus, G.B.C.;
Verstegen, M.W.A.

- Environmental conditions in relation to sow

productivity.
In: Proc. 15th worksho of the Filozoo RhônePoulenc 1992, pag. 2$-40.

Vesseur, P.C.; Scholten, R.; Kemp, B.

- Analyse van het interval spenen - eerste insemi-

natie.
In: Praktiikonderzoek Varkenshouderii 1992, nr.
6, pag. 28.

Voermans, J.A.M. (ed).

- Proceedings workshop deep litter systems for pig
tarming.
Research Institute for Pig Husbandry, Rosmalen
1992, pp 241.
Kosten: Nederland F 50,-, buitenland F 75,-.

Proefverdagen 1992
Pl -verslagen

P l . 4 4 Kwaliteitsverschillen bii biggen in relatie tot
mesterii- en slachtresultaten, ir. A.A.M.
Klooste;man, ing. J.H. Huiskes.
Pl.69 De koude vergisting van varkensmest, ir.
J:A.M. Voermans, ing. M.M.L. van Asseldonk.
P l . 7 2 Invloed van voerstrategie van biggen tiidens de oofok OD mesteriiresultaten en
slachtkwaliteit, i;. A.A.M.’ Kloosterman, ing.
J.H. Huiskes.
Pl.74 Zeven interviews: investeringsbeslissingen
door varkenshouders, L. van der Linde,
i&~; Huirne, A.A. Dijkhuizen, ir. G.B.C.
P l . 7 6 Kwaliteit van vleesvarkens met een hoog
aflevergewicht, P.J. van den Elzen, ing. J.H.
Huiskes.
Pl.77 Mechanische mestscheiders als mogeli’ke
schakel in de mestbewerking op bedrii‘fsniveau, ir. N. Verdoes, ing. G.M. den Brok,
ing. J.H.M. van Cu ck.
Pl.78 Klauwgezondheid i:ii varkens, A. Kroneman, L. Vellenga, ir. H.M. Vermeer, F.J.
van der Wilt.
P l . 8 0 De invloed van gezondheidsstoornissen bii
gespeende biggen op de mesterijresultaten
en slachtkwaliteit, ir. A.A.M. Kloosterman,
P.P.E. Baeten, ing. J.H. Huiskes.
Pl.81 Het effect van de uitvoering van de zeu enbox in het kraamopfokhok op de produatieresultaten van zeugen, ing. G.P. Binnendijk, in . A.I.J. Hoofs, ir. H.M. Vermeer.
Pl.85 Water famp in varkensstallen met die strooisel, ir. C.E. van ‘t Klooster, G.J. ereutink.
P l . 8 6 Bruikbaarheid van een sensor voor meting
van de hoeveelheid ventilatie in natuurliik
geventileerde stallen, D. Berckmans, ir. CE.
van ‘t Klooster, E. Vranken.

Pl.87 Verkleinen van de spreiding in aflevergewicht van vleesvarkens, ing. R. Hoste, ir.
W.H.M. Baltussen.

P4-verslagen
P4.2

Regeling van een ventilator met een fre-

P4.3

quentie-omvormer ten opzichte van een
triacregeling, ing. J.H.M. van Cuyck,
C.A.M.C. Roozen.
Afdelings rootte vleesvarkens op een gesloten bedrii7 , C.A.M.C. Roozen, ing. A.I.J.
Hoofs.

7.4 Overige activiteiten
Het Proefstation organiseert ook, al of niet in samenwerking met andere, seminars,
studiemiddagen, en dergeliike. Hieronder treft u een overzicht aan van de overige
activiteiten. - Internationale workshop “Deep litter systems for
pig farmin “, gehouden op het Proefstation voor
e ar ens ou erii op 21 en 22 september
1992 k Yl d
- Symposium “Varkenshouderii en gezondheid”.
Georganiseerd in samenwerking met het Informatie en Kennis Centrum Veehouderii, afdeling
Varkenshouderii. Het symposium is gehouden in
\;9xtiljon Motel te Rosmalen op 30 oktober
- PHLO’cursus “Kwaliteitszorg in de varkenshouderii, van voer tot vlees”.
Georganiseerd in samenwerking met het Informatie en Kennis Centrum veehouderii, afdeling
Varkenshouderii en de Stichting Post-Hoger
Landbouwonderwijs. Deze cursus is tweemaal

- !~~~“‘Pig

farm management in the future”.
Georganiseerd in samenwerking met de Vakgroe Agrarische Bedrijfseconomie van de
Lan& ouwuniversiteit Wageningen, gehouden
op het Proefstation op 25 augustus 1992.
- Satelliet symposium: “Pig management information systems”.
Georganiseerd in samenwerking met het INIA
uit Spanje en het INRA uit Frankrijk, gehouden
in Madrid op 12 september 1992.
- Co-assistentendagen.
Elke twee maanden komt een aantal studenten
van de Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep
Bedriifsdiergeneeskunde en Voortplanting naar
het Proefstation voor voorlichting.

“Voeding van varkens” (in samenwerking
met Misset, te bestellen bii het Proefstation
voor de Varkenshouderii en bii Misset)

