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Eerste varkens gearriveerd in Lelystad!
Gert van Beek, Ineke Eijck en Han Swinkels

het individueel of in kleine groepen huisvesten van vlees
varkens. Het streven is om de samenwerking verder inhoud te
geven door gezamenlijk projecten uit te voeren. Dit hoeft
overigens niet beperkt te blijven tot het varkensproefbedrijf in
Lelystad. Ook de Praktijkcentra Raalte en Sterksel bieden vele
mogelijkheden tot samenwerking tussen ID-Lelystad, PV en
andere Wageningen UR-instellingen. Belangrijk echter is dat
de samenwerking leidt tot meerwaarde voor de klant én de
varkenshouder.

Een maand later dan gepland zijn de eerste varkens
gearriveerd uit Frankrijk voor het bevolken van het nieuwe
proefbedrijf in Lelystad. Aangezien het proefbedrijf is
gebouwd in een varkensarm gebied is gekozen voor varkens afkomstig van een SPF-populatie. Voor het behouden
van de hoge gezondheidsstatus wordt een stringent maar
praktijkgericht hygiëneprotocol gehanteerd.

Het nieuwe varkensproefbedrijf in Lelystad heeft 300 zeugenplaatsen en de bijbehorende vleesvarkensplaatsen. Het bedrijf
wordt bevolkt met guste en drachtige opfokzeugen. De eerste biggen zijn geboren in juni 2001, zodat nog dit jaar de
eerste vleeksvarkens kunnen worden afgeleverd.

Eerste onderzoek
Bij de bevolking van het proefbedrijf is het eerste onderzoeksproject van start gegaan. De komende jaren wordt de
gezondheidsstatus van de populatie regelmatig gescreend,
zodat we kunnen vaststellen in welke mate deze kan
worden behouden. Ook starten we met een vergelijkend
onderzoek tussen drachtige zeugen in stabiele groepen en
wisselgroepen, gedragsonderzoek bij zeugen en voedingsonderzoek bij gespeende biggen. Begin 2002 is het bedrijf
in Lelystad volledig in productie en met de Praktijkcentra
Raalte en Sterksel beschikbaar voor funderend (ID-Lelystad
en andere Wageningen UR instellingen) en toegepast (PV)
onderzoek.

Hygiëne
Voor de hoge gezondheidsstatus van de varkens hanteert het
varkensproefbedrijf een strikt hygiëneprotocol dat ook toepasbaar is op praktijkbedrijven in varkensarme gebieden. Naast
de bekende hygiënevoorschriften (schone weg – transportweg, hygiënesluis met douche) geldt nu ook dat bezoekers
alleen toegang krijgen indien zij ten minste 48 uur geen contact met varkens hebben gehad. Dit betekent dat de bedrijfsleider hierover bindende afspraken heeft gemaakt met o.a. de
dierenarts en leveranciers. Ook de overige bezoekers van het
varkensproefbedrijf worden gehouden aan het hygiëneprotocol. Toch ziet het Praktijkonderzoek Veehouderij voldoende
mogelijkheden voor kennisoverdracht aan varkenshouders en
andere geïnteresseerden in binnen- en buitenland. Hiervoor
wordt zeker gebruik gemaakt van de nieuwste snufjes op het
gebied van de multimedia.
Samenwerking
Het varkensproefbedrijf in Lelystad vervangt het proefbedrijf
‘De Bantham’ in Maartensdijk en het Praktijkcentrum
Rosmalen. Hiermee geven ID-Lelystad en PV invulling aan een
intensieve samenwerking binnen Wageningen UR. In tegenstelling tot de Praktijkcentra Raalte en Sterksel zijn in het
varkensproefbedrijf voorzieningen aangebracht voor het uitvoeren van funderend onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn de
observatieruimtes voor gedragswaarnemingen, behandel
kamers voor kleine ingrepen en voerstations voor het
registreren van de individuele voeropname van in groepen
gehuisveste biggen en vleesvarkens. Ook zijn er hokken voor
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