K O R T VA R K E N S H O U D E R I J

DE WROETSTAL MET 1.500 PLAATSEN KOSTTE FAMILIE
KOK €650.000. ZE LEVERT IN TWEE CONCEPTEN.

‘Zelfde saldo, meer werkgenot’

VARKENS KI NEDERLAND FLINKE KRIMP IN AFZET

Varkens KI Nederland heeft 3,29 miljoen doses sperma verkocht
in 2011. Dat is een afzetdaling van 9,1 procent ten opzichte van
het jaar ervoor, toen 3,62 miljoen doses werden afgezet. In 2009
bedroeg de productie 3,47 miljoen doses. Als gevolg van de dalende afzet wil Varkens KI Nederland gaan reorganiseren.
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Naam: Gert (42) en Gélinda (36) Kok. Woonplaats: Ane (Ov.) Bedrijf: 2.000 vleesvarkens, waarvan 500 in Good Farming Star en

1.500 in Krull-concept. 7 hectare CCM is voor eigen gebruik.

De nieuwe stal van Gert en Gélinda Kok oogt fris door de
kleurstelling. De prefabwanden
zijn lichtrood, ramen, windveren en regenpijpen helder wit.
„In het bestek stonden voor de
laatste donkerder kleuren vermeld, maar we wilden het een
vrolijk aanzicht geven’’, stelt
Gélinda. Ook in de stal is het
licht. De acht grote kiep-kantelramen per afdeling en de witte
kunststofwanden zorgen er
zelfs op een donkere januaridag voor dat de verlichting niet
aan hoeft. In de zes afdelingen
met elk acht hokken voor 30
varkens hangen vier tl-armaturen voor de dagverlichting,
plus één voor de nacht. „Nog
steeds stukken goedkoper dan
led-verlichting”, zegt Gert.
Wroetstal
De stal met 1.500 plaatsen is
een zogeheten wroetstal, voorheen het Canadese beddensysteem genoemd. De hokken
meten 9,70 × 3,15 meter. De
varkens liggen op een 15 centimeter dik zaagselpakket.
Slechts 10 procent van de vloer
bestaat uit driekantroosters.
„Ik verwacht een nagenoeg gelijke voederconversie en groei
te kunnen draaien als met reguliere systemen”, stelt Gert.
„De 10 tot 15 procent hogere
opbrengstprijs zorgt uiteindelijk voor een zelfde arbeidsvergoeding. En dan heb ik meer

werkplezier, want wat is er
mooier dan varkens op zo’n
strooiselpakket?”
De bouwkosten komen na aftrek van €90.000 aan EU-subsidie op zo’n €430 per plaats, exclusief btw, erfverharding en
bouwrente. Dat is vergelijkbaar
met andere stallen met een
hokoppervlak van 1 vierkante
meter per dier.
Het stalsysteem heeft de 1ster-erkenning van de Dierenbescherming. Kok gaat erin
produceren volgens het Krullconcept met afzet naar de
keurslagers. Naast de afwijkende staluitvoering is een andere
belangrijke eis dat minstens
een kwart van het voer afkomstig moet zijn uit de regio.
Kok voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van de
wroetstallen die hij bezocht.
Zo bouwde hij een inpandige
zaagselopslag. „Ongeacht de
weersomstandigheden kan ik
het zaagsel in het ligbed aanvullen.” Daarnaast maakte hij
het voerpad 2,50 meter breed,
waar andere wroetstallen er
een van 3 meter breed hebben.
„Dit is breed genoeg om makkelijk met de minishovel de
hokken in te strooien.”
Op 18 januari is er van 13.0017.00 uur een open dag aan de
Schansweg 18 in Ane.■
Bekijk de fotoreportage op
www.boerderij.nl

Consumenten vinden duurzaam belangrijk, maar ego gaat boven eco.
Dit stelde Gé Backus van Wageningen UR op een bijeenkomst van
FarmFocus op 11 januari in Dalfsen
(Ov.). Bij 64 procent van de ondervraagde consumenten was het belangrijkste aankoopargument ‘goed voor de gezondheid’. Bij 56
procent was ‘betaalbaar’ het belangrijkste argument. Argumenten die met duurzaamheid te maken hebben, zoals ‘eerlijk geproduceerd’ en ‘diervriendelijk’ kwamen elk maar met 18 procent
voor in de top drie van aankoopargumenten.

BELGIË SUBSIDIE VOOR PIÉTRAIN-FOKKERS

De Vlaamse minister-president Kris Peeters gaat twee jaar aan
Piétrain-fokkers een subsidie verstrekken van €100 per zeug per
jaar. Hiermee wil de minister-president de unieke eigenschappen
van wat hij noemt het ‘Vlaams varken’ behouden en beter in de
markt zetten. In 2001 waren er nog 2.508 Piétrain-zeugen in
Vlaanderen. In 2010 nog maar 846. Dit aantal zeugen is volgens
Jürgen Depuydt van het Vlaams Varkensstamboek aan de krappe
kant om voldoende bloedlijnen in stand te kunnen houden.

TÖNNIES BOUW SLACHTERIJ IN RUSLAND VERTRAAGD

Slachtconcern Tönnies moet geduld hebben met de bouw van een
nieuwe slachterij in de omgeving van het Russische Belgorod,
dicht tegen de grens met Oekraïne. De start van de bouw is uitgesteld naar begin volgend jaar. Het is niet alleen de bureaucratie
die de bouw vertraagt, ook zijn in de omgeving nog te weinig varkens aanwezig. Daarom bouwt een Russische investeerder nu
eerst 25 grote varkensbedrijven, waarvan tien samen met Tönnies.

PRRS 25 VARKENSBEDRIJVEN DOEN MEE AAN PROEF

Tot nu toe hebben 25 varkensbedrijven in Noord-Nederland zich
gemeld om mee te doen aan het proefproject PRRS-beheersing.
Voor een statistisch correct onderzoek is de deelname van 40 bedrijven vereist en moet de dekking in het gebied nagenoeg 100
procent zijn. Dat meldde PVV-secretaris Jos Jongerius tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van het PVV vorige week. Deze week beraadt de stuurgroep PRRS zich op de vraag hoe het verder moet
met dit project. Mogelijk wordt het zoekgebied vergroot.

AUJESZKY VEEZIEKTE VASTGESTELD IN BELGIË

In een dierentuin in de Belgische stad Namen zijn twee wolven in
een groep van 19 besmet met het Aujeszky-virus. Een wolf is
dood. Dit meldt de Internationale Dierziektenorganisatie OIE.
Oorzaak van de besmetting is het eten van keukenafval. België
bezit sinds oktober vorig jaar de artikel 10-status; het land is dus
officieel Aujeszky-vrij.

DUITSLAND QS START CONTROLE OP GEBRUIK ANTIBIOTICA

Het Duitse IKB-systeem Qualität und Sicherheit (QS) start dit
jaar met de controle op het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij. Het initiatief moet worden gezien als een signaal dat de
sector de problematiek van antibioticaresistentie serieus neemt
en dat het gebruik tot een minimum wordt beperkt.
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