Vernieuwen en alterneren van
verrijkingsmateriaal

Productiepunt: afmesten
Land van herkomst: Spanje

Europese wetgeving benadrukt dat varkens manipuleerbare materialen
beschikbaar moeten hebben om aan de gedragsbehoefte te voldoen. Hoe
complexer de omgeving, hoe meer activiteiten die door het dier kunnen
worden uitgevoerd. Als de omgeving saai is, kan de verkenning en
aandacht omgeleid worden naar andere varkens of materiaal in het hok.
Passende verrijking is één van de factoren die het risico op staartbijten
verminderen. Voorzien van geschikt verrijkingsmateriaal voor varkens is daarom van aanzienlijk
welzijnsbelang voor de groep.

Thema: Dierenwelzijn

De oplossing – goede stalpraktijk
Rosa Colomex uit Catalonië heeft 616 vleesvarkens. Een systeem is ontworpen om een nieuw gevoel
voor de varkens te bevorderen door elke dag het type verrijking in elk hok te veranderen om interesse
in de verrijking te behouden.
Hoe: Een kettinggebaseerd rotatiesysteem op het dak verplaatst hangende verrijking van het ene hok
naar de andere. Verrijkingsmaterialen zijn stukken hout, ballen, strobakken, plastic ringen en
henneptouwen.
Een extra hok genaamd ‘de speelkamer’ is ook geïntroduceerd, waarnaar de varkens worden
verplaatst één keer per week met een combinatie van verschillende materialen in dezelfde kamer. Er
is ook nog met een ander gebied met diep stro om in te wroeten, waarnaar de varkens ook regelmatig
worden verplaatst. Het aantal soorten van verrijkingen varieert afhankelijk van de leeftijdscategorie
van de varkens.
Reiniging: verrijkingsmateriaal wordt elke keer gereinigd wanneer een nieuwe partij mestvarkens
wordt afgemest in de stal. Alle materialen worden verwijderd en een dag in een grote emmer
ontsmettingsmiddel bewaard. Overgebleven vuil op de materialen wordt verwijderd. Als de hele
boerderij leeg en gereinigd is, wordt de verrijking weer opgehangen en op zijn plaats opnieuw
gedesinfecteerd.

Te overwegen punten en aanvullende informatie
De frequentie van staartbijten is minder dan 1%, maar de meeste varkens die op de boerderij
aankomen op 8 tot 10 weken oud hebben al een gecoupeerde staart. Prijzen zijn twee tot drie keer
hoger dan conventionele boerderijen omdat ze produceren volgens bepaalde normen onder een
kwaliteitslabel, ‘Porc Ral Avinyo '. De betere prijzen dekken de hogere productiekosten van Porc Ral
d'Avinyo boerderijen ‐ dat is 13% hoger dan voor conventioneel varkensvlees.
In vergelijking met andere porc ral avinyo bedrijven, zijn de totale kosten van deze eenheid 1,3% lager
per kg slachtgewicht dan de typische Porc Ral d'Avinyo‐eenheid (€ 1,52 / kg versus € 1,54 / kg). De
variabele kosten per kg slachtgewicht was 5% lager voor deze eenheid, terwijl de vaste kosten 23%
hoger waren.

Kettingsysteem verplaatst verrijking van
hok naar hok

Kosten‐Baten
analyse
Baten:
√ De gemiddelde sterfte op
deze boerderij is 1% vergeleken
met een gemiddelde van 2,2%
voor soortgelijke
afwerkingsbedrijven die
produceren voor Porc Ral
d’Avinyo (het gemiddelde voor
een commerciële boerderij in
Spanje is 3,6%)
√ Dagelijks groei is 788g / dag,
dat is hoger dan op andere
Porc Ral d’Avinyo boerderijen
(het is 701 g / dag op een
gemiddelde Spaanse boerderij)
√ De feed conversie ratio is
gemiddeld 0,26% beter in
vergelijking met de andere Porc
Ral d’Avinyo boerderijen
√ Sinds het systeem is
geïnstalleerd zijn de
dierenartskosten 5% lager
Kosten:
- De initiële investering in het
systeem was ongeveer 6000
euro per 600 varkensplaatsen
dus uitgaande van 10 jaar
afschrijving, de kosten zijn 1
euro / varkensplaats / jaar
- De kosten van de materialen
zijn ongeveer 600 euro per jaar,
met onderhoudskost van 50
euro per jaar
- Ze produceren hun eigen stro,
dat helpt kosten beperkt te
houden
- Extra arbeid is ongeveer 1,5
tot 2 uren per dag

Verschillende soorten verrijking hangen
aan kettingsysteem
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