Uitval tot spenen blijft grootste probleem bij loslopende kraamzeugen

Stal van de toekomst
nog lang niet af
Het was de publiekstrekker in de varkenshouderijhallen op de
beurs EuroTier in november. Stalinrichter Big Dutchman had een
grote varkensstal ingericht naar hun idee hoe zij zeugenhouden
anno 2030 zien. Met de nagebouwde levensgrote varkens zag
het er prachtig uit, maar hoe werkt het in de praktijk?
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We spreken af op een parkeerplaats bij een
plaatselijke supermarkt in het dorpje Fürstenau
in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het
adres van het proefbedrijf wil Daniel Holling
van Big Dutchman niet zo maar prijs geven.
Als de productmanager van de stalinrichter
even later arriveert op de afgesproken tijd
volgen we zijn auto. Na tien minuten rijden
over kronkelige landweggetjes stoppen we
bij een traditionele Duitse woonboerderij.
Het jaartal 1910 staat met grote cijfers
verankerd in de rode bakstenen. Maria Ahlers
is de eigenaar van de boerderij en alleen zij
verzorgt de dieren. Het proefbedrijf telt 60
zeugen en 500 vleesvarkens. Ze werkt met
een vier-wekensysteem. Alle zeugen verblijven
in één ruimte. De afdeling is ingedeeld in drie
verschillende sectoren: dragende zeugen
met voerstation, inseminatiegedeelte en
kraamhokken met uitloop.

Gladde rol
De kraamhokken zijn 1,80 meter breed en
2,20 meter lang. De zeugen kunnen vrij
rondlopen in het kraamhok en als ze over
de gladde oranje rol stappen, komen ze in
een grote gemeenschappelijke leefruimte.
Als de zeugen een week voor het werpen
in het kraamgedeelte komen, maken de
dieren onderling uit wie welk hok krijgt. De
hoogdragende zeugen die bijna aan tijd zijn,
worden automatisch door het voerstation
van de dragende zeugenruimte naar het
kraamgedeelte gestuurd. Een paar dagen
voor het werpen worden de zeugen in de
kraamhokken opgesloten. Ongeveer vijf dagen
na het werpen kunnen de zeugen weer het
kraamhok uit lopen en een paar dagen later
hebben de biggen dezelfde vrijheid. De biggen
zijn dan vrij om bij de verschillende zeugen te
zogen. Volgens Big Duchtman heeft dit een
verrassend positief effect op de uniformiteit
van de biggen. Toch kleven er ook nadelen
aan het zogenoemde cross suckling. In
tegenstelling tot oudere zeugen laten gelten
gemakkelijker vreemde biggen toe. De jonge
dieren betalen hier de tol voor en soms leidt dit
tot veel gewichtsverlies. Bij de zogende biggen
zijn er meer wondjes rond de bekjes te zien.
De van oorsprong Amerikaanse stalinrichter
wijdt het aan de grotere drukte rond de uiers.

Uitval tot spenen
De uitval tot spenen blijft het grootste
aandachtspunt voor Big Dutchman. In de
eerste ronde haalde Maria Ahlers 22 procent
uitval tot spenen. In de tweede ronde zakte dit

naar 18 procent en de derde ronde steeg het
weer tot circa 20 procent. De laatste rondes
blijft de uitval schommelen rond 18 procent.
Het aantal levend geboren biggen varieert
tussen 11,8 en 12,8. Gemiddeld worden er
per zeug 23 tot 24 biggen per jaar gespeend.
Over de investeringkosten durft Holling nog
geen exacte harde getallen te geven. Als de
zeugen op 6 vierkante meter liggen, schat hij
de kosten op 2.000 euro per zeug. Bij 7,5
vierkante meter ruimte per zeug loopt dit op
tot 2.500 euro.

Videoreportage Stal van de toekomst
Pig Business is met de videocamera op bezoek geweest in
de proefstal van Big Dutchman. De stalinrichter laat zien
hoe naar hun idee zeugenhouden anno 2030 eruit ziet. Alle
zeugen verblijven in één ruimte. De afdeling is ingedeeld in
drie verschillende gebieden.
Bekijk de videoreportage op www.pigbusiness.nl

Eerste studie
Op de vraag hoe realistisch dit systeem voor
de varkenshouderij is, zegt Daniel Holling:
„Ik verwacht over tien jaar EU-wetgeving om
kraamzeugen in groepen te houden. In het
Verenigd Koninkrijk en delen van Scandinavië
en de Verenigde Staten is het al verplicht.”
Bij Maria Ahlers werken ze nu met een groep
van 60 zeugen. Toch moet je dit volgens
Holling niet als vaste groepsgrootte zien. „Ik
denk dat tot 400 zeugen per groep mogelijk
is, daarboven wordt moeilijk.” Zijn antwoord
verraadt dat niet alleen mensen die komen
kijken bij de proefstal nog vol met vragen
zitten, maar ook Big Dutchman zelf heeft
nog lang niet overal een antwoord op. Dit is
voor hen een eerste studie naar het houden
van kraamzeugen in groepen. „We zijn in
september 2012 begonnen en hebben drie
jaar uitgetrokken voor de proef. Dit is een
eerste concept hoe wij het zien. Ik schat dat
de ‘Stal van 2030’ pas voor de helft af is.”

De traditionele Duitse woonboerderij waar de 60 zeugen verblijven.

Prachtig gezicht
Maria Ahlers wilde eerst stoppen als
varkenshouder, omdat ze niet aan de
eisen van zeugen in groepshuisvesting
kon voldoen. Big Dutchman bood haar een
tweede leven als varkenshouder aan. Ze
moet haar inkomen uit het bedrijf halen. Voor
onverwachte tegenvallers staat Big Dutchman
garant. Gevraagd naar haar ervaringen
geeft Ahlers aan dat tijdens het werpen en
in de eerste dagen erna dit systeem meer
werk vergt. Na de eerste levensweek van de
biggen is het juist minder werk vergeleken
met een regulier systeem en begint het
genieten, zegt ze. „Als de kraamhokken
opengaan, zie je de biggen door de stal
dartelen en met elkaar spelen. Het is net een
speeltuin, wat een prachtig gezicht is.” 

Reageren?
r.vanboekel@pigbusiness.nl

De zeugen maken onderling uit wie welk kraamhok krijgt.

Op de proefboerderij werken ze met 6 pariteitsgroepen van 10 zeugen.
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