Proefbedrijf Rosmalen over op baconproductie
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Het varkensproefbedrijf in Rosmalen gaat zich in 2000 richten op baconproductie. In de
vleesvarkensafdelingen worden vanaf nu beertjes opgelegd in plaats van borgen en op het
gehele bedrijf wordt diermeelvrij voer verstrekt. Aan de andere voorwaarden van het Dumeco Good Farming Bacon-project voldoet het bedrijf al enige jaren.
Een aantal Engelse supermarltketens stelt eisen aan
de wijze waarop de bacon geproduceerd wordt.
De belangrijkste zijn: zeugen moeten in groepshuisvesting gehouden worden, beerbiggen mogen niet
gecastreerd worden en de dieren moeten diermeelvrij voer krijgen. In het Good Farming Bacon-project
van Dumeco zijn deze voorwaarden opgenomen.
Daarnaast moeten bedrijven aan een aantal andere
voorwaarden voldoen. Dit betreft vooral de registratie van de bedrijfsvoering.

de 75 en 85 kg geslacht gewicht. Omdat castreren
niet is toegestaan wordt er geen berenkorting berekend voor de vleesbeertjes die in dit gewichtstraject
worden afgeleverd.
Uit eerste ervaringen op een aantal praktijkbedrijven
blijkt dat de voordelen door betere technische resultaten bij het mesten van beertjes naast de prijstoeslag een belangrijke plus opleveren. Bij het mesten
van beertjes worden een betere groei en voederconversie gerealiseerd dan bij borgen. Ook het
vleespercentage is hoger bij het mesten van beertjes.

Financieel voordeel
Het kan, dus doen
De financiële situatie in de varkenshouderij is uiterst
zorgelijk, Verlagen van kosten en het verhogen van
de opbrengstprijs kunnen hierin verbetering geven.
Eerste ervaringen in de praktijk geven aan dat beide
aspecten een rol spelen bij de productie van baconvarkens.
Bedrijven die meedoen aan Good Farming Bacon
krijgen een toeslag van 5 cent per kg geslacht gewicht voor de vleesvarkens die ze afleveren tussen

Het varkensproefbedrijf in Rosmalen voldeed de
afgelopen jaren al aan een groot deel van de ‘baconeisen’. De zeugen worden al een aantal jaren in
groepshuisvesting gehouden. Daarnaast voert het
bedrijf een uitgebreide registratie van aan- en afvoer
van dieren, materialen en personen.
In december 1999 is besloten op het proefbedrijf de
overstap naar baconproductie te maken. Het bedrijf
werkt met ingang van 2000 volgens de ‘baconeisen’,
zowel bij de zeugen als bij de vleesvat-kens.
Biggen die niet op het bedrijf zelf afgemest kunnen
worden, kunnen nu ook afgezet worden naar vleesvarkensbedrijven die voor de baconmarkt willen
produceren. De resultaten van het bedrijf in de komende jaren zullen moeten aangeven of de verwachte voordelen ook daadwerkelijk behaald worden. Daarnaast doet het Praktijkonderzoek ervaring
op met deze wijze van produceren. Daarbij gaat het
om ervaring met het aanpassen van de afleverstrategie, maar ook met specifieke problemen die verbonden zijn aan het produceren voor de baconmarkt.
De opgedane ervaringen kunnen in het onderzoek
naar economisch duurzame bedrijfssystemen gebruikt
worden. n
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