Nieuwe koers op Varkensproefbedrijf Raalte
Jan Voermans, PV
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Het idee dat op de drie proefbedrijven van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij alles te
zien moet zijn is uit kostenoverwegingen verlaten.
Op het Varkensproefbedrijf in Raalte zal in de toekomst de aandacht vooral uitgaan naar biologische houderij en scharrelvarkens. Daarnaast blijft er ruimte voor de meer traditionele vormen, met een sterkere nadruk op duurzaamheidsaspecten als energieverbruik en strogebruik.
zorger ook een belangrijk punt voor onderzoek en
onderwijs.

De toenemende invloed van markt en maatschappij (politiek en consument) bij de productie van varkensvlees stelt steeds meer voorwaarden aan de
houderij en de varkenshouders. Productonderscheiding in de winkel bestaat al en zal naar verwachting
nog toenemen. Daar wil het praktijkonderzoek op
inspelen met haar onderzoeksprogramma’s en de
proefbedrijven, die zich in de toekomst duidelijker
zullen onderscheiden. Voor het proefbedrijf in Raalte zal het accent de komende jaren nadrukkelijk op
de biologische houderij en de scharrelvarkens liggen.
Bovendien krijgt het proefbedrijf er een onderwijstaak bij door de samenvoeging met Privon.

Biologische varkenshouderij
De belangrijkste kenmerken van de biologische varkenshouderij zijn de herkomst van het voer, de relatief grote buitenuitloop van de dragende zeugen en
het ligbed met stro. Strogebruik zal de samenstelling
van de mest aanzienlijk veranderen. Vragen met betrekking tot het bewaren of composteren van de
stapelbare mest zullen aandacht moeten krijgen, Ook
het onderzoek zal zich daarop richten.
Het voer moet voor een minimaal deel geteeld zijn
volgens de voorschriften van de biologische landbouw. Daarmee wordt een daadwerkelijke bijdrage
geleverd aan de kringloopgedachte, die ten grondslag ligt aan de biologische landbouwsystemen. De
onverharde buitenuitloop is voor een beter welzijn
van de zeugen, ook al roept het vele vragen op ten
aanzien van gezondheidsrisico’s en milieubelasting.
Om over een aantal jaren voldoende kennis verzameld te hebben komen er ruim 100 zeugen met bijbehorende vleesvarkensplaatsen op het proefbedrijf
te Raalte.

Privon
De stichting Privon (Praktijkonderwijs Intensieve Veehouderij Oost-Nederland) moet haar locatie in Almelo verlaten wegens stadsuitbreiding. Haar taken wil
ze voortzetten op het proefbedrijf te Raalte, in
samenhang met de activiteiten van IPC-Dier te Barneveld. De nieuwe productietakken op het proefbedrijf maken de combinatie van praktijkonderzoek
en praktijkonderwijs bijzonder aantrekkelijk en uniek
De verantwoordelijkheid voor het onderwijs blijft bij
Privon liggen en het onderwijs mag het onderzoek
niet verstoren. Zoals het er nu naar uitziet is deze
combinatie goed mogelijk en kunnen onderzoeksresultaten nog sneller bij de praktijk komen.
Om de risico’s van ziekte-insleep door studenten
op het bedrijf te voorkomen, worden douchen en
volledige bedrijfskleding voor elk bedrijfsbezoek verplicht. Veel onderzoek zal het karakter dragen van
het ontwikkelen van bedrijfsonderdelen, zodat ook
met deze houderijvormen steeds doelmatiger gewerkt kan worden. Natuurlijk vormen de milieutechnische aspecten en het welzijn van dier en ver-

Scharrelhouderij
In Raalte is al een aantal jaren ervaring opgedaan
met scharrelvarkens. Duidelijk is geworden dat er
veel vragen en valkuilen zijn, maar ook mogelijkheden om tot goede prestaties te komen. Voor de
sector is het van belang om te werken aan deelmarkten voor varkensvlees, Met een goed stalontwerp en toegesneden mechanisatie worden hier
ook doelmatige systemen verwacht. Het onderzoek
naar scharrelhouderij zal in de toekomst ook plaats-
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vinden met ruim 100 zeugen en bijbehorende vleesvarkensplaatsen.

Individuele huisvesting vleesvarkens
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De stal met 60 individueel gehuisveste vleesvarkens
is onlangs gerenoveerd. Nu is het mogelijk om ook
de mest per dier te verzamelen en te bemonsteren.
In deze stal kunnen op dierniveau gegevens verk-egen worden van de invloed van voedingsmaatregelen op productie en mestsamenstelling.

Het nieuwe “scharrelkraamhok Raalte”

Planning en realisatie
De plannen voor de toekomst zijn duidelijk Wat nu
resteert is de procedure van het aanvragen en verkrijgen van de nodige vergunningen. We hopen dit jaar
te starten met de stallenbouw. Voor een deel is er
sprake van nieuwbouw en voor een deel betreft het
een grondige verbouw. In het nieuwe cursusjaar wil
Privon al met het praktijl<onderwijs beginnen. De coördinatie daarvan ligt bij Ptivon. Privon is (voorlopig) te
bereiken bij AOC Almelo (tel. 0546 - 45 49 94). n

