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Doelgroepen
Het themaboek is in eerste instantie geschreven voor de reguliere varkenshouder die overweegt vanuit zijn huidige bedrijfssituatie om te schakelen naar de scharrelvarkenshouderij.
Verder is het themaboek interessant voor bestaande scharrelvarkenshouders die met behulp van de ervaringen van collega’s en onderzoekers hun bedrijfsvoering verder willen verbeteren. Tot slot kan het themaboek nuttig zijn als naslagwerk voor
onderwijsdoeleinden en de eerstelijnsvoorlichting.

Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft een themaboek
over de scharrelvarkenshouderij uitgegeven. De informatie
in het themaboek omvat alle facetten van de bedrijfsvoering in de scharrelvarkenshouderij en is verkregen uit
praktijk- en onderzoekservaringen.

Vanaf 1987 is de scharrelvarkenshouderij ontstaan als een initiatief van deelnemers uit de productieketen en van maatschappelijke organisaties. Bedrijven die aan dit marktsegment
willen deelnemen moeten voldoen aan extra eisen met betrekking tot onder meer vloeroppervlakte per dier, strooiselgebruik, uitloop en gebruik van diergeneesmiddelen. Na een aanvankelijk voorspoedige start bleef het aantal geslachte
scharrelvarkens steken rond de 50.000 dieren per jaar.
Inmiddels zijn door de Productschappen Vee, Vlees en Eieren
(PVE) een aantal maatregelen genomen, met als doel de
scharrelvarkenshouderij te laten doorgroeien. Het themaboek
kan hieraan bijdragen door meer varkenshouders te interesseren voor de scharrelvarkenshouderij.
Inhoud
Het themaboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat
een aantal algemene hoofdstukken over regelgeving, voeding,
gezondheid, weidegang, huisvestingsprincipes, arbeidsomstandigheden en de scharrelketen. Bij het omschrijven van de
voor- en nadelen van de scharrelvarkenshouderij is gekozen
voor een praktische benadering. Problemen als het omwoelen
van de graszode bij weidegang of de terugslag in groei van
pas gespeende biggen worden niet alleen genoemd, maar er
is ook aandacht voor mogelijke oplossingen.
In het tweede deel zijn twee voorbeeldbedrijven uitgewerkt.
Van deze bedrijven is omschreven hoe ze logistiek in elkaar
steken, hoe de stallen er uitzien, welke managementaspecten
er spelen en wat de investerings- en jaarkosten zijn. Voor één
van de beide bedrijven is als uitgangssituatie een bestaand
bedrijf gekozen dat voldoet aan het Varkensbesluit ’94. Voor
het andere bedrijf is gekozen voor volledige nieuwbouw. De
details van beide bedrijven zijn per diercategorie uitgewerkt,
zodat de lezer gemakkelijk de informatie die voor zijn situatie
van toepassing is kan scheiden van de rest.
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