Maatschap
Lammers
bouwtalseerstevoorgrotegroepen

Meerrendementin
goedkopevleesvarkensstaI
Zes keer 4OOvleesvarkensin een grote groep, geen centrale gang, nauwelijks hokinrichting.
En toch voeren op gewicht en automatisch sorteren van de vleesvarkensvoor afleveren.Dat
kan in de nieuwe stal bij maatschap Lammers,die nog geen 280 euro per plaats kostte.
"Hiermee moeten we een beter rendement kunnen haleni'
V a r k e n s 9 s e p t e m b e2r0 0 9

Bedrijfsgegevens
MaatschapJos (foto),Wim en Theo
Lammersin Deurne(N-Br.)
Het zeugenbedrijftelt300 zeugen
en is nu uitgebreidmet een vleesvarkensstalvoor 2.400 vleesvarkensin grote gloepen van 4OO
dieren.De dagelijkseleidingvan
het zeugenbedtijfis al twintig jaar
in handenvan bedrijfsleiderHans
van der Laak.Naasthet varkensbedrijf bezittende broerseen machinehandelen een akkerbouw-en
melkveebedrijf.
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Gesloten
A l j a r e n l a n gw i l l e n d e b r o e r sL a m m e r sh u n z e u genbedrijf gesloten maken, om zo het rendement van het zeugenbedrijfte verbeteren.Een
vleesvarkensstalbouwen is echter niet goedkoop en dus zochten zij naaroplossingenom de
"Voor
bouwkostenbinnen de perken te houden.
een goed rendement moet je beginnen met een
goede en goedkope stal en vervolgensmoetje
goede resultatenzien te behalen. Begin je met
een dure stal, dan heb je al direct een achterstand."
Het is een van de redenenwaarom Jos Lammers
deelneemt aan het netwerk Grote groepen
vleesvarkens.Door te investerenin grote groepen moet goedkoper bouwen mogelijk zijn, is
de gedachte.De studiereisnaar Amerika die hij
met collega'smaakte, gaf de doorslag. De sorteersluizenblijken daar goed te werken, ook in
groepen tot wel 500 vleesvarkens.Tijdens de
studiereisontdekte hij de Pro-Sorter.Dit selectiestation stuurt de vleesvarkensnaar drie verschillendeplaatsenom te vreten,afhankelijkvan
hun gewicht. Hierdoor is het mogelijk de lichte
dieren langer met een hoge kwaliteit voer te
voeren en de zware dieren tijdig af te remmen.

Probleem tackelen
Het verplicht aandeel dichte vloer is een probleem bij het bouwen van een stal voor grote
groepen. Wat is de beste plek voor de dichte
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vloer en hoe groot kan de dichte vloer zijn
zonder dat er veel hokbevuiling optreedt? De
komende jaren gaan de deelnemersin het net-

Door de muren weg te laten is het mogelijk per
afdeling twintig kuub extra mest op te slaan.
De stalmuren bestaan uit prefab betonplaten
die zijn bekleed met baksteen. leder afdeling heeft een brede deur naar buiten en ook
tussen de afdelingen zitten deuren. Die deuren
en kozijnen zijn van rvs. Ze moeten tegen een
stootje kunnen.
In de afdeling liggen betonroosters.De dichte
vloeren zijn voorzien van kleine gaatjes om
vocht af te voeren. ledere afdeling beschikt
over een aantal eilanden van dichte vloeren. De
varkensliggen daarbij in het daglicht.Boven de
inlaatventielenzit een lichtdoorlatendekanaalplaat van zestig centimeter,over de hele lengte
van de zijgevels.Inclusiefeigen arbeid kostte de
stal 280 euro per plaats.

lnlaatventielen
Met de ventilatie in stallen voor grote groepen
vleesvarkensis nog maar weinig ervaring opgedaan. Lammers koos voor inlaatventielen en
apparatuur van SKOV.Er is geen verwarming in
de stal: een heteluchtkanon stookt de afdelin-

Hogegroei

op proef.De
Lammersheeftde voerautomaten
heeft een hoge groei beloofd;duileverancier
zendgram moet kunnen.Die proefop de som
nemen de broers uiteraardgraag.De goede
groei is niet alleenafhankelijkvan de feeders.
selectieop gewichten het
Ookde automatische
hoge aandeelCCMin het voer,tot vijftig procent,moet hieraanbijdragen.
Hetwerkenmet de grotegroepenvleesvarkens
vraagtook grotegroepenbiggen.Dat is op het
doordathet zeubedrijfvan Lammershaalbaar
genbedrijfwerkt met een driewekensysteem.
Hierdoorontstaansteedsgroepen van ruim
400biggen,die na het spenenal alsgrotegroep
bij elkaarkomen.Hiermeehebben de broers
"Sindswe CCM
al jarenlanggoedeervaringen.
dierente behanvoerenhoevenwe nauwelijks
delen.De gezondheidis goed. Dus zal dat in
geenprobleonzeogenook bij de vleesvarkens
mengeven."
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