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Aan de leden en afnemers
Het groeiseizoen is iets laat maar voor de rest goed begonnen. De
eerste snee zit in de kuil en de tweede staat er aan te komen. Ook
de andere gewassen staan er in Nederland, maar ook daarbuiten,
weer goed bij. De grondstofprijzen zijn aan het zakken en dat merken
we ook in de mengvoerprijzen. Helaas zijn de opbrengstprijzen ook
aan het zakken en is het in de varkenshouderij en de
melkveehouderij niet goed.
Dus misschien dat we dit jaar weer de goede oogsten krijgen waar
wij al zo lang op wachten. Dan kan de mengvoerprijs misschien
eindelijk weer naar acceptabele niveaus zakken.
Grondstofprijzen
De grondstoffen zijn over de gehele linie aan het dalen. De
gewassen maken een goede start door. Deze daling zien we ook in
de mengvoerprijzen, die gestaag aan het dalen zijn. Zolang de
weersverwachtingen gunstig blijven, zal de daling in grondstoffen en
dus ook mengvoer blijven doorzetten.
Bankrekeningnummer
Zoals u in de ledenvergadering reeds gehoord hebt, stappen wij over
van de Rabobank naar de ABN AMRO. De komende periode gaan
we deze omzetting doorvoeren. Hierdoor dient u uw betalingen naar
IBAN: NL90 ABNA 05665 99 317 en BIC nummer: ABNANL2A te
sturen. Uiteraard zullen de automatische incasso’s in het vervolg ook
naar deze rekening geïncasseerd worden.
Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen
of mailen.
BigBag toeslag
Door stijgende prijzen van de bigbags en het stoppen van leveren
van onze huidige leverancier van goede gebruikte bigbags, zijn wij
genoodzaakt, toch een keer de bigbag toeslag te moeten verhogen.
We hebben het een tijd uitgesteld in de hoop dat de prijzen ook weer
zouden gaan dalen. Maar de stijging blijft maar doorzetten. Hierdoor
zal de bigbagtoeslag verhoogt worden van 1,00 naar 1,50 per 100 kg
2met ingang van 1 juli.

Verbouwing in Haarle
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de uitbreiding van de fabriek.
De komende maand zal de grote ombouw plaats vinden. Van 12 t/m
26 juni zal perslijn 3 omgezet worden en moeten we met 2 perslijnen
het voer produceren. Dit wordt een drukke tijd. Wij hopen dat u met
de voerbezorgingen er geen last van zult ondervinden. Mocht dat wel
zo zijn, dan hopen wij dat u hier begrip voor heeft. Onze vraag is om
in die periode bestellingen tijdig door te geven. Hierdoor kunnen we
beter plannen. We zullen is die periode 24 uur per dag produceren.
In het volgende Zuid-Oost Salland nieuws hoop ik u te kunnen
melden, dat de ombouw geheel naar wens verloopt.
Open dagen rundveebedrijf
Op 12 en 13 juni worden de opendagen van KI Kampen
georganiseerd op het mooie bedrijf van de familie Jonkman aan de
Schoonheetenseweg te Mariënheem. U bent dan van harte welkom
om van 10.00 tot 15.00 de nieuwe ligboxenstal, melkstal en
mestverwerking te komen bezichtigen.
Inname granen
Ook dit jaar neemt de CAVV weer eigen verbouwd graan (tarwe,
triticale, gerst, rogge en maïs) in, via het z.g. poortwachtersysteem.
Indien u hiervoor nog geen papieren van de CAVV heeft ontvangen,
kunt u dit op ons kantoor melden. Deze papieren zijn noodzakelijk
om een goede kwaliteit van ons product te kunnen waarborgen.
Deze papieren moeten terug gestuurd worden voor de aanvang van
de oogst en zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd door
onze voorlichter.
Daarnaast dienen wij eerst een monster van het graan te ontvangen
voor een vochtbepaling, alvorens wij het graan innemen. Bij vragen
bel gerust uw voorlichter of naar ons kantoor.
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Vakantieperiode
Ook al lijkt het nog ver weg, maar eind juni beginnen de vakanties
weer. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor,
voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u goed kunnen
blijven bedienen. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle
werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.
Daarnaast willen wij u ook alvast een goede en zonnige vakantie
toewensen.
Hans Verheul
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Actueel: fosfor gehalten in rundveerantsoenen
Op dit moment van schrijven staat de discussie over het
fosfaatplafond voor de melkveehouderij weer volop in de
schijnwerpers. Uit eerdere berichtgeving van ons en de DLV werd al
gewaarschuwd voor kleinere BEX voordelen door de hoge Pgehalten in het ruwvoer van het jaar 2014. Hieronder enige tabellen
die dit verduidelijken:

2014
2013
2012
2011
2010

Tabel 1: Gras ingekuild zand
VEM (g /kg ds)
RE (g / kg ds)
895
176
884
178
883
161
892
171
901
179

P (g / kg ds)
4,4
4,0
4,0
3,9
3,9

2014
2013
2012
2011
2010

Tabel 2 : Snijmaïs ingekuild
VEM (g /kg ds)
RE (g / kg ds)
999
69
986
72
987
67
981
76
975
77

P (g / kg ds)
2,1
1,9
1,9
2,0
2,0
Bron: BLGG

Dit zijn dus de gemiddelde kuilkwaliteiten van afgelopen jaar. Omdat
wij hierop willen inspelen hadden wij reeds de P-gehalten van een
aantal belangrijke krachtvoeders nog verder verlaagd begin dit jaar.
De huidige berichtgeving wijst erop dat de maximum eis aan het Pgehalte in krachtvoer wordt aangescherpt. Die worden als volgt:
Standaard krachtvoeders: maximaal 4,3 gr P per kg (was 4,5)
Eiwitrijke aanvullingen:
maximaal 2,3 % van het re (was 2,5%)
In ons assortiment zaten alleen de a-brok, b-brok en rendementsbrok
op die 4,5 gram. Die worden verlaagd naar maximaal 4,3 gram. De
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overige, luxere voeders zaten al lager.

Hierbij een kort overzicht van onze belangrijkste voeders:
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Art. nr

Benaming

2004
2005
2008
2010
2014

Zetmeelbrok Gras
Optimaal Gras
Zetmeelbrok
Productiebrok
Productiebrok
Bestendig Zetmeel

VEM (g / kg
ds)
970
960
940
995
990

RE (g / kg
ds)
147
152
150
164
164

P (g / kg
ds)
4,00
3,90
4,10
3,80
3,90

Hoger geboortegewicht door aangepast voer?
Biggen met een laag geboortegewicht hebben een verhoogde kans
om te sterven in de kraamstal. Als ze overleven duurt het vaak langer
voor ze een aanvaardbaar slachtgewicht bereiken. De invloed van de
voeding van de zeug tijdens de dracht op het geboortegewicht
van biggen mag niet onderschat worden.
Het belang van een goed geboortegewicht
Onderzoek toont aan dat vaak meer dan 10% van de biggen bij de
geboorte minder dan 1 kg weegt. Deze biggen hebben een
verhoogde kans om te sterven tijdens de lactatieperiode. Dit vormt
een directe verliespost door een kleiner aantal afgeleverde
vleesvarkens. Biggen met een te laag geboortegewicht die toch
overleven, zuigen meestal aan de minst productieve tepels.
Daardoor nemen ze minder melk op, groeien ze trager en doen ze er
langer over om een aanvaardbaar slachtgewicht te bereiken. Biggen
met een te laag geboortegewicht zijn dus duidelijk probleemgevallen,
die we best zo veel mogelijk vermijden.
Hoe gebruikt de zeug het voer?
Een drachtige zeug gebruikt het voer dat ze opneemt voor zichzelf
en haar biggen. Zelf heeft de zeug het voer nodig om te overleven, te
bewegen, te groeien en extra vet- en melkklierweefsel aan te
maken. De hoeveelheid die ze hiervoor nodig heeft, hangt af van de
zeug zelf. Hoe groter de zeug (hogere pariteiten, bepaalde rassen),
des te meer voer ze nodig heeft om in haar onderhoud te
voorzien. Jonge zeugen hebben dan weer meer voer nodig om
voldoende te kunnen groeien. Het aangeboden voer moet verdeeld
worden tussen zeug en biggen. De biggen moeten voorzien worden
van de nodige nutriënten zodat ze kunnen groeien. Een zeug die
tijdens de dracht ondervoed wordt, zal er alles aan doen om haar
biggen in leven te houden. Dit doet ze door haar weefselaanzet en
groei te beperken en haar lichaamsreserves aan te spreken om de
biggen van de nodige energie en eiwitten te voorzien. Toch zal het
geboortegewicht van deze biggen dalen. Ook de ontwikkeling van
de melkklier wordt onderdrukt, wat gevolgen heeft voor de
melkvoorziening. Men moet dus bij de verdeling van de
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voedingsstoffen een hoge prioriteit geven aan de groei van de
biggen. Wanneer we zeugen meer dan nodig voeren, verschillen de
reacties bij gelten en zeugen. Het hoogst mogelijke
geboortegewicht van biggen bij gelten (afhankelijk van de genetica)
wordt al gehaald onder de maximaal op te nemen voerhoeveelheid.
Eens deze maximale groei bij de biggen bereikt is, wenden
de gelten de overige energie aan voor groei en weefselaanzet. Bij
multipare zeugen lijkt deze, eerder strikte, hiërarchie minder tot uiting
te komen maar worden de nutriënten gelijkmatiger verdeeld
tussen zeug en biggen. Hierdoor zal het geboortegewicht van de
biggen bij lagere voerniveaus dalen en bij hogere voerniveaus
stijgen. Het maximaal haalbare geboortegewicht ligt dus hoger bij
multipare zeugen, maar bij ondervoeding zal het geboortegewicht
van de biggen ook sterker terugvallen. Toch is ad libitum voeren
tijdens de dracht niet aangewezen. Als zeugen te vet zijn, heeft
dit heel wat negatieve gevolgen voor andere parameters.
Het belang van energie en eiwit
Goed uitgebalanceerd zeugenvoer heeft een complexe
samenstelling waarvan elk nutriënt in de juiste hoeveelheid en
verhouding aanwezig moet zijn. Vooral de hoeveelheid energie en
eiwit zijn belangrijk. De groei van biggen in de baarmoeder vindt
hoofdzakelijk plaats in de laatste 5 weken van de dracht. In deze
periode moet je via het voer dus voldoende energie en eiwit voorzien
om deze groei te garanderen. Een foetus bestaat hoofdzakelijk uit
eiwit. Het aanbod van eiwit via de voeding is minstens even
belangrijk als dat van energie om een voldoende hoog
geboortegewicht te bereiken. Voldoende eiwitvoorziening is zowel in
het eerste als in het
laatste deel van de
dracht van belang.
Tijdens het eerste
deel van de dracht
dient het eiwit voor
een goede
ontwikkeling van de
placenta.
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Het is essentieel dat er tijdens de verdere dracht voldoende
voedingsstoffen naar de foetussen aangevoerd kunnen worden. In
het laatste deel moeten er vooral voldoende eiwitten (samen met
energie) aanwezig zijn voor de snelle groei van de biggen tijdens
deze periode. Een onvoldoende energie- en eiwitvoorziening tijdens
de dracht komt onder normale omstandigheden zelden voor.
Wanneer er tekorten zijn, zal de zeug die compenseren door haar
lichaamsreserves aan te spreken.
Zoals eerder besproken, zal het geboortegewicht van de biggen
echter toch wat gedaald zijn. Wanneer een zeug verschillende
pariteiten na elkaar haar lichaamsreserves moet aanspreken, zal dit
effect versterken. Hoewel je het niet mag onderschatten, is de
hoeveelheid energie en eiwit die een zeug tijdens de dracht nodig
heeft klein in vergelijking met de vraag tijdens de lactatie. Dan is het
aanspreken van lichaamsreserves onvermijdelijk. Tijdens de dracht
moeten de zeug haar de lichaamsreserves terug opbouwen. Best
gebruikt ze die dan zo weinig mogelijk. Zorgen dat elke zeug
voldoende, goed uitgebalanceerd voer opneemt tijdens de dracht, is
dus nodig.
Ontwikkeling van het melkklierweefsel
Het melkklierweefsel moet tijdens elke dracht weer opgebouwd
worden. Hoe meer melkklierweefsel er is, hoe meer melk de zeug
kan produceren. De ontwikkeling vindt vooral plaats in het laatste
deel van de dracht. Een overmaat aan energie tijdens deze periode,
waardoor de zeugen dus vervetten, onderdrukt de ontwikkeling van
de melkklier. Zeker wanneer er eveneens een relatief tekort aan
eiwit is. Anderzijds onderdrukt lage voedering ook de ontwikkeling.
Dit houdt in dat zeugen tijdens het laatste deel van de dracht
voldoende gevoerd moeten worden om de groei van de biggen in de
baarmoeder te ondersteunen. Toch mogen ze ook niet te veel voer
krijgen omdat dit de ontwikkeling van het melkklierweefsel
onderdrukt. De conditie van de zeug wordt dus best hersteld voor
dag 75 van de dracht.
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Voer vlak voor het werpen
Je hoort wel eens dat extra goed doorvoeren tijdens de laatste
weken van de dracht het geboortegewicht van de biggen een extra
duwtje in de rug zou geven. Nochtans tonen de meeste
wetenschappelijke onderzoeken aan dat dit waarschijnlijk overschat
wordt. Verschillende studies waarbij het voerniveau in de laatste 2 tot
4 weken van de dracht verdubbeld werd, zagen geen tot
een beperkte toename van 3% in het geboortegewicht. Als het effect
er al zou zijn, is het dus minimaal en weegt de kost van het extra
voer hier niet tegen op. Wanneer biggen sterven in de
kraamstal gebeurt dit meestal tijdens de eerste 3 tot 5 levensdagen
als gevolg van uithongering en onderkoeling. De lichaamsreserves
van pasgeboren biggen zijn zeer laag en onvoldoende om 24 uur te
overleven zonder biestopname. Als we deze reserves kunnen
verhogen, zou de kans op overleving ook stijgen. Het voer van de
zeug voor de partus supplementeren met vet (8-15%) verhoogt de
vetreserves bij de big. Het meest voorkomende effect van
vetsupplementatie is, naast een stijging van de melkproductie, een
stijging van het vetgehalte in het colostrum en de melk. Hierdoor
stijgt de energie-inhoud van het colostrum en de melk waardoor de
big makkelijker aan de nodige energie komt om te kunnen overleven.
Door de hogere melkproductie zal er voor elke big ook meer melk
beschikbaar zijn. Deze factoren zorgen er samen voor dat de
overleving en het speengewicht van de biggen stijgt, als er
supplementatie van vet is op het einde van de dracht. Het effect is
het sterkst uitgesproken bij biggen met een laag geboortegewicht.
Specifieke eisen
Het belang van het voer van zeugen tijdens de dracht mag men niet
onderschatten. Zowel de samenstelling als het voerschema zijn
belangrijk. Elke periode van de dracht heeft zijn specifieke
vereisten en er is steeds een wisselwerking tussen het voer en de
lichaamsreserves van de zeug die niet uit het oog verloren mag
worden. Het correct voeren van de zeugen tijdens de dracht zorgt
voor betere resultaten in de kraamstal. Het optimale schema is
bedrijfsafhankelijk. Uw adviseur kan u hierbij helpen.
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Ingezonden foto
Effe “ruiken” aan papa`s werk.
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Foto Verbouwing
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