Goedkoop en flexibel;
nieuwbouw vleesvarkens op PC Sterksel
Focus 1: Plateau
Gebruikt een varkenshouder een plateau binnen zijn vleesvarkenafdeling dan kunnen meer dieren per oppervlakteeenheid worden gehouden en zijn de investeringskosten per
dier lager (tot 10%). Uit eerder onderzoek van het
Praktijkonderzoek Veehouderij blijkt dat het plateau een
geschikt systeem voor vleesvarkens is, maar verdere
ontwikkeling van het plateau en het gebruik ervan door mens
en dier is noodzakelijk.

Johan Zonderland en Ina Enting
Praktijkcentrum Sterksel neemt eind dit jaar een
nieuwe vleesvarkenstal in gebruik. De varkenshouderij is namelijk op zoek naar goedkope en
flexibele varkenshouderijsystemen. De Nederlandse
varkenshouder wordt regelmatig geconfronteerd
met veranderingen in wet- en regelgeving waardoor
hij zijn systemen aan moet passen. Daarnaast is de
concurrentie met het buitenland groot waardoor de
kostprijs van vlees constant onder druk staat.

Focus 2: Kostprijs vlees
Via maatregelen op het gebied van arbeid, voer en mestafzet
proberen we de vleeskostprijs te verlagen. Arbeidsbesparing
wordt gezocht op het gebied van opleg (niet gescheiden
opleggen) en afleverstrategie (tijdstip van afleveren) en maatregelen om de schoonmaaktijd per afdeling te verkorten
(bijvoorbeeld schoonmaken met warm water). Door goedkoop
voeders te verstrekken en eventueel vaste bijproducten in te
mengen kunnen de voerkosten worden verlaagd. Om de
kosten van mestafzet te verlagen gaan we maatregelen
onderzoeken die het mestvolume beperken.

Nieuwe vleesvarkenstal
Op het Praktijkcentrum te Sterksel wordt een nieuwe vleesvarkenstal met vier afdelingen gebouwd. Per afdeling kunnen
144 vleesvarkens worden opgelegd bij een norm van 1,0 m2.
Twee afdelingen zijn gebouwd zonder isolatie, met daarin
natuurlijke ventilatie; twee afdelingen zijn geïsoleerd en
worden mechanisch geventileerd. Mestafvoer gebeurt via het
rioleringssysteem onder de roosters. In drie afdelingen zijn
de hokken voorzien van een bolle vloer met een mest- en
waterkanaal. In de vierde afdeling (natuurlijk geventileerd)
staan hokken met een hellende vloer en onderkomens. In alle
hokken wordt er droogvoer verstrekt via brijbakken.
In december 2002 is de stal in gebruik genomen.
Focus
Elk van de vier afdelingen krijgt een eigen ‘focus’. Dat wil
zeggen, binnen elke afdeling wordt een aantal aspecten
onderzocht die kunnen bijdragen tot een economisch
duurzaam bedrijfssysteem en een kostprijsverlaging van
vlees.
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Focus 3: Afleverstrategie
Om vleesvarkens op tijd af te leveren aan de slachterij luistert
het nauw om de maximale opbrengst te halen (minimale
kortingen in maximale toeslagen). Door de dieren aan het eind
van de ronde te wegen kunnen deze dieren op het juiste
moment worden afgeleverd. Dit wegen moet goedkoop en
praktisch zijn te implementeren in de afdelingen. Het is de
bedoeling om binnen dit onderzoek een weegunit te testen
waarmee snel en relatief nauwkeurig het gewicht van de dieren
kan worden geschat.

Economische berekening
We verzamelen per afdeling informatie over o.a. investeringskosten, technische kengetallen, arbeidstijden, waterverbruik,
energieverbruik etc. Met behulp van deze gegevens gaan we
vervolgens economische kengetallen berekenen zoals kostprijs
per dierplaats, saldo en rendement. Op deze manier wordt
inzicht verkregen in de economische effecten van de verschillende maatregelen waarmee u als varkenshouder uw voordeel
kan doen.
Op Praktijkcentrum Sterksel (info: 040 226 23 76) zijn er
doorlopend Bouwersdagen innovatieve varkenshouderij

Focus 4: Goedkope ruwbouw en energiebesparing
In een afdeling met goedkope ruwbouw (natuurlijke ventilatie
zonder isolatie) wordt onderzocht hoeveel energiebesparing
mogelijk is. Vleesvarkens hebben in deze afdeling beschikking
over onderkomens die bij warm weer gekoeld kunnen worden.
Verwacht wordt dat hierdoor de bouw- en exploitatiekosten
lager worden en dat daarmee de vleeskostprijs daalt.
Per focus zijn er één à twee testronden waarin de maatregelen
getest en geoptimaliseerd worden. Ervaringen uit deze ronde
wordt tussentijds gerapporteerd. Daarna volgen drie meetronden. Gegevens van deze ronden gebruiken we voor de economische evaluatie die eind 2004 gerapporteerd wordt.
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