Duurzame Varkenshouderij Systemen

SusPigSys

2017 – 2020

https://suspigsys.fli.de

Duurzaamheid van uw bedrijf
Wageningen Livestock Research zoekt varkenshouders die via een bedrijfsbezoek
zicht willen krijgen op hun duurzaamheidsscore: Milieu, Maatschappij, Economie en
Dierenwelzijn. Bovendien krijgt u als dank een cadeaubon van €100. Het bezoek
duurt ongeveer 2 uur aan de keukentafel en 2 uur beoordelen van varkens in de stal.
Het doel van het EU-project SusPigSys is het ontwerpen van een module bij een
management informatie systeem dat door varkenshouders gebruikt kan worden om de
duurzaamheid van hun bedrijf te bepalen en te vergelijken met andere bedrijven.
Bedrijfsbezoek
Een medewerker van Wageningen Livestock Research bezoekt uw bedrijf in 2019. We
verzamelen daarbij gegevens over milieu en economie (voer, financiële en technische
resultaten) en dan is het handig om vooraf al wat overzichten op te zoeken. Ook hebben
we een vragenlijst over zaken als werktijd, werkdruk en arbeidsomstandigheden. Voor
dierenwelzijn willen we een aantal varkens in de stal beoordelen.
Alle gegevens zullen we anoniem behandelen en alleen gebruiken voor dit project en
natuurlijk zullen we zorgvuldig met uw hygiëne regels omgaan.
Voordelen voor u als varkenshouder:
- Specifieke terugkoppeling over de duurzaamheidsscore van uw bedrijf
- Vergelijking met andere typen bedrijven binnen Nederland en tussen landen
- Uitwisseling van kennis en ervaring tussen alle zeven deelnemende landen
- Inzicht in andere productiesystemen
- Een tegemoetkoming voor uw tijd in de vorm van een cadeaubon van €100.
Voor Nederland zoeken we in 2019 circa 8 zeugenbedrijven, 8 vleesvarkensbedrijven, 5
gesloten bedrijven en 4 (gesloten) biologische bedrijven. De ervaring leert dat we zowel
aan de keukentafel als in de stal ongeveer 2 uur nodig hebben, in totaal 4 uur.
De bedrijfsbezoeken worden ook in Duitsland, Oostenrijk, Finland, Italië, Polen en Groot
Brittannië afgelegd. Wilt u meedoen, neem dan contact op met Herman Vermeer (WLR)
 herman.vermeer@wur.nl
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