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Tien basisbehoeften van een varken

Een vleesvarken wil……
ForFarmers participeert niet alleen in de projectgroep
Varkenssignalen (zie voor meer informatie de bladzijde hiernaast) maar ook in het initiatief ´Varkens in ComfortClass´.

Rust, sociaal contact, comfortabel en veilig

Dit initiatief maakt varkenswelzijn en signalen concreet. In
dit artikel worden de tien welzijnsbehoeften van een varken
en de daarbij behorende aanpassingen in de stal besproken.
Projectleider Karel de Greef, onderzoeker
bij Animal Sciences Groep /
Wageningen UR, heeft naar aanleiding
van uitgebreide onderzoeksgegevens de
tien welzijnsbehoeften van een vleesvarken in kaart gebracht. Vanuit deze
behoeften van het varken is tevens
omschreven waaraan een vleesvarkensstal moet voldoen. Met als resultaat:
de ´ComfortClass vleesvarkensstal´ te
Raalte.

3. Verkennen
Het varken wil samen met andere varkens
de omgeving verkennen en kunnen wroeten. In de stal is een wroetbak aanwezig.

De stal is gebouwd met als doel te
komen tot een economisch haalbaar
stalsysteem, waarbij aan de welzijnsbehoeften van het varken is voldaan.
Het is een proefstal, waar de elementen
van de ComfortClass werkwijze worden
getoetst. Ondernemers kunnen vervolgens onderdelen hieruit op hun eigen
bedrijf toepassen.

5. Mesten
Het varken is een zindelijk dier en wil
veilig kunnen mesten en urineren op
een daarvoor bestemde plek.
In de stal is een duidelijke mestplaats,
met voldoende afstand tot gebruiksen ligruimten aanwezig.

De tien welzijnsbehoeften plus
de aanpassing aan de stal zijn:
1. Verzadiging		
Het varken wil onbeperkt en ongestoord
kunnen eten en drinken in gezelschap
van andere varkens. Vandaar dat de stal
twee drink- en zes vreetplaatsen op
twaalf varkens biedt.
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2. Rust
Het varken wil een groot deel van de tijd
rustig kunnen liggen, samen met andere
varkens. In de ComfortClass stal is voor
elk varken een ligruimte op stro.

Verkennen en sociaal contact

4. Sociaal contact
Het varken wil als sociaal dier niet alleen
zijn. Vandaar dat er meerdere vreetplekken, voldoende wroetplekken en ligruimte
voor allen in de stal is. Alle activiteiten
kunnen samen gedaan worden.

6. Comfortgedrag
Het varken wil zichzelf kunnen verzorgen
(schuren, krabben). Daarom zit er schuurgelegenheid op de hokafscheidingen.
7. Beweging
Het varken wil voldoende beweging.
Elk dier beschikt daarom over 1,5 tot
2 m2 ruimte.
8. Gezond
Het dier wil geen ongemak ervaren van
ziekte. In de stal zit gezond uitgangsmateriaal en de dieren krijgen goede zorg.
9. Comfortabel
Het varken wil het niet te warm of te

Mesten

koud hebben. Het dier heeft behoefte
aan een stal die in de juiste temperatuur voorziet of waar hij/zij de temperatuur zelf kan regelen. In de stal bevinden zich meerdere klimaatzones, onder
andere door ligbedden met stro en
neveldouches voor hete dagen.
10. Veilig
Het varken wil veiligheid om te kunnen
eten of zich terug te trekken. In de stal
kan het dier uit zicht komen (o.a. in de
ligbedden). Er zijn goede voorzieningen
aanwezig, waardoor de dieren minder
agressief zijn en minder aan elkaar zitten.

Nieuwe boeken Varkenssignalen

Meer diepgang in diergericht varkens houden
Op basis van het grote succes van het boek ‘Varkenssignalen: de praktijkgids voor diergericht
varkens houden’ en de themabijeenkomsten ´Varkenssignalen´, volgt nu een vervolg. De projectgroep Varkenssignalen heeft er ditmaal voor gekozen om twee verschillende praktijkgidsen te
schrijven. Eén voor de zeugenhouderij en één voor de vleesvarkenshouderij. De projectgroep is een
initiatief van ForFarmers, ABN AMRO, Boehringer Ingelheim, PIC en VAC.
Varkenssignalen zeugenhouderij

Varkenssignalen vleesvarkenshouderij

Dit boek: ‘Varkenssignalen zeugenhouderij. Praktijkgids voor
lactatiemanagement en vruchtbaarheid’ is specifiek gericht op de
signalen in de zeugenhouderij.
Auteurs Kees Scheepens en Marrit
van Engen hebben met behulp van
veel beeldmateriaal gezorgd voor een
verdieping op de bestaande praktijkgids Varkenssignalen. Het boek bevat
meer managementaspecten, denk bijvoorbeeld aan dekmanagement, de
controle rond werpen en het voorkomen van ziekte-insleep.

Het boek: ‘Varkenssignalen vleesvarkenshouderij. Praktijkgids voor groei,
gezondheid en gedrag’ is specifiek
gericht op de signalen in de vleesvarkenshouderij. Auteurs Kees Scheepens
en Mark Roozen hebben met behulp
van veel beeldmateriaal gezorgd voor
een verdieping op de bestaande
praktijkgids Varkenssignalen. Het
boek heeft een praktische grondslag,
waarbij de relaties tussen groei & gezondheid, groei & gedrag en
gezondheid & gedrag nader worden
beschreven en in grafieken en tabellen
worden uitgelegd. Doel van het boek is dat de vleesvarkenshouder bewuster wordt van alle signalen in de stal.

De presentatie van dit nieuwe boek vindt tijdens de komende
studiebijeenkomsten plaats.
Uitnodiging studiebijeenkomst zeugenhouderij
Het thema van deze bijeenkomst is:
Lactatiemanagement en vruchtbaarheid.
Deze bijeenkomst zal vooral in het teken staan van het managen van goede
resultaten. Een belangrijk aspect hierbij is vruchtbaarheid. De verschillende
sprekers op de bijeenkomsten behandelen het onderwerp op een duidelijke
en humoristische wijze, waarbij u als publiek via stemkastjes kunt deelnemen aan de discussies.
Sprekers / panel:
Varkenssignalen:

“Vruchtbaarheidssignalen”
(door Marrit van Engen, specialist vruchtbaarheid)
Lactatiemanagement: “Lactatiemanagement de basis voor goed resultaat”
(door technisch specialist zeugenhouderij ForFarmers)
Gezondheid:
Gezonde zeug de basis voor…..
(door Kor Mast, specialist gezondheid PIC Benelux)
Dekmanagement:
Dekmanagement essentieel voor uw resultaat
(door reproductiebegeleider Anton Oudenampsen
van VAC)
Na afloop van een bijeenkomst ontvangt u gratis het boek
Varkenssignalen® Zeugenhouderij; Lactatiemanagement en
vruchtbaarheid met een verkoopwaarde van e 19,95.
Kom dus naar één van onderstaande bijeenkomsten!
Data:
		
		
-

Woensdag 4 oktober, Restaurant Witkamp
te Laren (Gld) van 20.00 uur tot 22.30 uur
Woensdag 25 oktober beurs Hardenberg
van 12.00 uur tot 15.00 uur
Medio november, omgeving Brabant

De presentatie van dit nieuwe boek vindt tijdens de komende
studiebijeenkomsten plaats.
Uitnodiging studiebijeenkomst vleesvarkenshouderij
Het thema van deze bijeenkomst is:
GEZOND = Gx ZOND
Er zal dieper ingegaan worden op gezondheid van uw vleesvarkens en de bijbehorende rendementsverbetering. De verschillende sprekers op de
bijeenkomsten behandelen het onderwerp op een duidelijke en humoristische wijze, waarbij u als publiek via stemkastjes kunt deelnemen aan de
discussies.
Sprekers / panel:
Varkenssignalen: “Groei, gezondheid en gedrag”
(door Mark Roozen, Dierenarts van DAP Deurne)
Gezondheid /SPF: “Praktijkervaringen met SPF varkens”
(door Gert van Beek, praktiserend SPF varkenshouder
te Lelystad)
Rendement:
“Ondernemen is topsport”
(door Wilbert Hilkens, sectormanager intensieve
veehouderij ABN AMRO)
Na afloop van een bijeenkomst ontvangt u gratis het boek
Varkenssignalen® Vleesvarkenshouderij; Groei, gezondheid en
gedrag met een verkoopwaarde van e 19,95.
Kom dus naar één van onderstaande bijeenkomsten.
Data:
		
		
-

Maandag 2 oktober Restaurant de Poppe
in Markelo van 20.00 uur tot 22.30 uur
Dinsdag 24 oktober beurs Hardenberg
van 12.00 uur tot 15.00 uur
Medio november, omgeving Brabant
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