Kengetal voor en na

De zeugen voelen zich opperbest in de
groep op stro.

Van Mourik (l.) en Lukasse in de kraamstal
vol met biggen.

De buitenuitloop is altijd goed bezet
vanwege het smakelijke kuilvoer.
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Kengetal zeugen

30 biggen per zeug per jaar
Het zeugenvermeerderingsbedrijf, onderdeel van de proefaccommodatie De Tolakker van de faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht, doet het in 2012 goed met 29,8
gespeende biggen per zeug. Dit jaar gaat het bedrijf zelfs
voor 31 biggen. Hoe doen ze dat, wetende dat dagelijks een
grote schare aan studenten Diergeneeskunde over het bedrijf
loopt?
“Misschien is het wel dankzij die toeloop van studenten op
ons proefbedrijf dat we zulke goede technische resultaten
behalen”, aldus Jan van Mourik, diercoördinator varken van
het vermeerderingsbedrijf. Van Mourik en medewerker Zias
Lukasse runnen samen het 200 zeugen tellende proefbedrijf
van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. “Ieder jaar
komen hier weer 225 nieuwe diergeneeskundestudenten
over de stalvloer voor het onderwijs. Ze leren dingen als
koppeldiagnostiek, animal handling, partusbegeleiding,
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huisvesting en voeding en specifieke veterinaire aspecten
van de varkenshouderij.”
Invloeden
“Het zeugenproefbedrijf is er vooral voor het studentenonderwijs, maar daarnaast hebben we de opdracht om het
bedrijf goed te laten draaien, zowel technisch als economisch”, aldus Van Mourik. Hij vertelt dat er niet specifiek
hard aan wordt gewerkt om louter het aantal biggen per
zeug per jaar op een hoog niveau te krijgen, maar dat over de
hele breedte van het bedrijf ‘naar beter’ wordt gewerkt. Aan
de huisvesting zal het niet liggen: de stal stamt uit 1985 en is
in 2002 grondig gerenoveerd. De groepshuisvesting van de
zeugen op stro en de buitenuitloop waar de zeugen kuilvoer
kunnen eten ogen prima. “Er is vanuit de studenten veel aandacht voor zieke varkens en de voeding van biggen. Dat helpt
zeker in positieve zin voor het kengetal biggen per zeug”,

aldus Lukasse. Daarnaast helpt de fokkerij ‘een handje’: Van
Mourik en Lukasse kijken bij de berenkeuze zeker ook naar
de overerving van het aantal tepels en de vitaliteit van de
nakomelingen. “We willen een overerving bij de beer van
minimaal 14 goede spenen.”
Om de uitval onder gespeende biggen te verkleinen, wordt
inmiddels alweer twee jaar het drinkwater voor de gespeende
biggen aangezuurd. Lukasse: “Sinds we dat doen hebben we
veel minder last van streptokokkeninfecties en uitval.” Van
Mourik merkt nog op dat de focus voor biosecurity de laatste
jaren mede heeft bijgedragen aan verbetering van het
kengetal biggen per zeug. “Ook het standaard ontsmetten
van de hokken voor de gespeende biggen zal zeker positief
werken op het genoemde kengetal”, aldus Lukasse.

heren, “een verbouwing van de stal staat in de planning voor
de komende twee jaar en voor 2013 hebben we ons als doel
gesteld 31 biggen per zeug te realiseren. Ambitieus maar
haalbaar.”

Doelen toekomst
Zijn er nog wensen voor de toekomst? “Ja”, beamen beide
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