1

Inhoudsopgave
2/3/4/5

Aan de leden en afnemers

6/7

GMO vrij voer

8

Bulkkorting los gestort

9

Aankoop VVO’s

10/11/12

Kuiluitslagen 2017 (RV)

13/14

Voeren van pensbestendige vetten (RV)

15/16

Ped zuidelijk probleem (VLV)

16

Te Koop

17/18

Vleesvarkenshouderij draait om
gezondheid

19/20

Flinke inhaalslag mestexport (VLV)

21

Scannen, dan ook hergroeperen! (Geit

22

Dierendag actie 2017

23

Ingezonden foto

24

Prijswinnaars
Hardenberg

25/26

Winkel nieuws

2

Aan de leden en afnemers
Allereerst wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen
voor de deur tijdig uw bestelling te plaatsen. De vraag is of u de
bestelling voor donderdag 21 en vrijdag 22 december wilt doen. Dit
om er voor te zorgen, dat wij ook tijdig op zaterdag 23 december
klaar zijn. Als u bij de bestelling ook 2 mogelijke leverdagen kunt
opgeven, geeft dat voor ons extra ruimte om een goede planning te
maken. Voor noodgevallen kunt u ons altijd op ons gewone nummer
bereiken.
Op het moment van schrijven is de eerste week van de
landbouwdagen in Hardenberg weer achter de rug. De beurs was
drukker dan andere jaren en de sfeer was heel positief. Dit terwijl het
aantal bedrijven toch langzamerhand afneemt. Vroeger werd altijd
geleerd, dat eigen groei de beste en meest stabiele groei is. Als dat
niet meer wil moet je op overname pad gaan. Dat zien we ook bij
onze coöperatie. De constante groei die wij doormaken, is met
klanten, die bij ons en bij onze klanten passen. Bedrijven die de
meerwaarde van de coöperatie zien en ook waarderen. Dit gevoel
wordt tijdens de beurs in Hardenberg alleen maar versterkt. Het is
voor ons goed om te horen wat bij ons gewaardeerd wordt en waar
wij nog aan moeten werken.
De relatiebeurs is voor ons eigenlijk ook een week school met een
tentamen. Wij horen van onze klanten waar we goed scoren, wat
voldoende is en waar mogelijk nog onvoldoendes liggen. We kunnen
meteen overleggen waarom iets als een onvoldoende wordt gezien
en hoe dat een goed kan worden. Want met alleen voldoendes ga je
de strijd niet winnen. Gelukkig vernemen wij op de beurs, dat wij ook
veel goede punten hebben. En daarmee zie je, hoe belangrijk voor
ons de beurs in Hardenberg is.
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Het jaar is daarnaast alweer bijna om. Dan is het goed om de balans
op te maken. De donkere doch feestelijke dagen rond kerst geven
daar altijd alle gelegenheid toe. Als je kijkt na de verschillende
sectoren zie je dat alles weer scheef verdeeld is. Bij bepaalde
sectoren is goed verdiend, terwijl bij andere sectoren het begin van
het jaar goed was, maar we nu weer naar het oude slechte niveau
gaan. Het is goed om daarover na te denken, maar pas op met druk
maken, waar je op dat moment geen invloed op hebt. Dat geeft
alleen maar negatieve energie. Zorg ervoor dat alles wat je zelf kunt
doen, je ook goed doet. Dan laat je het daar in ieder geval niet
liggen.
Nieuwe voorlichter
Momenteel zijn we aan het kijken naar een nieuwe voorlichter, maar
dat duurt nog even. In de tussentijd huren wij Koen Kemper in om
onze voorlichters te ondersteunen. We nemen de tijd voor het
zoeken van een nieuwe voorlichter, omdat het iemand moet zijn die
in ons team past en de normen en waarden van een echte
coöperatie kent. En dat dat tijd kost dat snappen ook onze collega’s.
Grondstofprijzen
Het lijkt er op dat de bodem van de markt bereikt is en er weer
voorzichtige prijsstijgingen aankomen. De oogsten zijn achter de rug
en nu kan ook de definitieve balans opgemaakt worden. De granen
(energieproducten) vertonen alweer lichte stijgingen. De
eiwitproducten lijken op een kantelpunt te zitten. Of ze gaan toch ligt
stijgen, of ze gaan verder dalen naar lagere niveaus. De
mengvoerprijzen hebben daarom het voorlopige dieptepunt bereikt.
Grote schommelingen zijn voorlopig niet te verwachten.
100 jaar coöperatie
Op 4 februari 1918 is onze coöperatie in Haarle opgericht. De
coöperatie in Heeten is zelfs op 17 december 1917 opgericht. Dat
betekent dat we al bijna 100 jaar bestaansrecht hebben. En dat
willen we natuurlijk samen met u vieren. In het weekend van 16, 17
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en 18 februari zullen er meerdere activiteiten georganiseerd worden
waar u als klant van harte welkom bent. De komende weken zullen
we u hierover op de hoogte houden en meer informatie over het
feestweekend verstrekken.
Nutrifeed
Sinds enkele jaren hebben wij in ons assortiment de melkpoeders
van Nutrifeed. Tot op heden waren wij daar ook tevreden mee.
Echter Nutrifeed heeft vorig jaar de stap gezet om een commerciële
afspraak met Agrifirm te maken, waardoor een deel van het
assortiment exclusief verkocht wordt door Agrifirm op de
Nederlandse markt. Wij vinden deze ontwikkeling jammer en hebben
geprobeerd Nutrifeed op andere gedachten te brengen, maar dat is
helaas niet gelukt. Het is zeer spijtig dat onze klanten een deel van
het assortiment van hun coöperatieve Friesland Campina niet terug
kunnen kopen bij ons, maar hierdoor gedwongen worden bij Agrifirm
te bestellen. Wij vonden het een goede gedachte dat je als
melkveehouder je eigen melk als kalvermelkpoeder kan terugkopen,
maar u begrijpt dat door deze gedwongen winkelnering, deze
gedachte voor ons in een heel ander daglicht komt te staan.
Terugblik
Zoals eerder gemeld is het einde van het jaar het moment om terug
te blikken. Op personeel vlak hebben we in 2017 het overlijden van
onze zeer gewaardeerde collega Alwie Deterd. Het is
hartverwarmend hoe iedereen daarin mee leeft. Maar we hebben ook
Harry Slinkman die langdurig ziek is en nog geen uitzicht heeft op
volledig herstel. Daarnaast zijn er ook personele veranderingen
gekomen. We huren nu Koen Kemper in voor versterking van onze
voorlichters. Monique Zandbeld is weer terug in de winkel in Heeten
om het team daar te versterken. Ook is Leon Leerkes gekomen om
straks Theo Reefman te vervangen. Theo heeft aangegeven om per
1 januari 2018 met vervroegd pensioen te gaan. Wij snappen zijn
keuze en willen hem bedanken voor de bijna 30 jaar gemotiveerde
inzet en wensen hem veel geluk en een goede gezondheid toe.
Daarnaast is Machteld Bronkhorst als zaterdag hulp er bij gekomen.
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Jeroen Groot Lipman is als chauffeur weer bij ons terug gekomen en
ook Jelle Besten is in dienst gekomen.
Op voergebied zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd. We
hebben geen nieuwe voerlijnen geïntroduceerd. Iets wat goed is
moet je niet veranderen. We zien door de aanpassingen bij met
name de biggen en zeugen verder verbeterde resultaten. Het voer op
maat wordt steeds belangrijker in alle sectoren. Hiermee is het
mogelijk het voer (en dus ook de prijs) nog beter af te stemmen op
de behoefte van het dier.
In de fabriek is de menger vernieuwd en vergroot en zijn er nog
enkele aanpassingen uit de grote verbouwing doorgevoerd. Dit geeft
weer meer flexibiliteit in de productie. Daarnaast zijn er diverse kleine
aanpassingen doorgevoerd en is er een derde bulkauto aangeschaft.
De omzet per week is gestegen tot soms boven de 1.300 ton en dat
is nu goed te produceren en weg te brengen.
Onze mengvoeromzetten blijven stijgen. Dit terwijl landelijk nu echt
een duidelijk dalende trend te zien is. Er komen minder dieren door
de soms slechte opbrengstprijzen in verschillende sectoren. Hopelijk
dat 2018 een nog beter jaar wordt voor de agrarische sector.
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2017. Hiervoor
wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde
technische resultaten bij onze klanten en onze voerprijs van de
afgelopen tijd, blijven wij een topper in de regio. Wij hebben niet de
ambitie om de beste te zijn. Maar wij willen het altijd beter doen dan
een ander. Iets wat wij in 2018 zeker zullen voortzetten.
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV
Zuid-Oost Salland, prettige kerstdagen toewensen en een
voorspoedig en gezond 2018 voor u en uw gezin alsmede voor uw
bedrijf.
Hans Verheul
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GMO vrij voer
Vanaf 1 december verkopen wij ook GMO vrije diervoeders.
Momenteel neemt de vraag naar GMO vrije voeders toe en krijgen
wij ook deze vraag van onze leden. GMO vrije voeders zijn voeders
zonder grondstoffen die genetisch gemanipuleerd zijn. Met name in
Duitsland is er een toenemende vraag van landbouwproducten die
met GMO vrije voeders geproduceerd zijn. Een groot deel van de
export uit Nederland gaat naar Duitsland en daarom is het belangrijk
om aan die vraag te kunnen voldoen.
Er zijn twee type GMO vrij voeders:
Als eerste voeders geproduceerd met GMO vrije grondstoffen en een
maximale versleping van 0,9% met regulier voer. Deze voeders
worden GMO vrije voeders genoemd. De eis van 0,9% is een
Europese eis.
Daarnaast bestaat er ook VLOG (Verband
Lebensmittel Ohne Gentechnik) voer. Dit is een
Duitse certificering die nog strengere eisen aan
de versleping met regulier voer stelt. Deze
VLOG richtlijnen gaan bijvoorbeeld uit van een
verslepingseis van 0,2% met regulier voer. Voor
het produceren of verhandelen van VLOG voer
heb je dan ook een apart certificaat uit Duitsland nodig. Om
producten te produceren voor de GMO vrije Duitse markt, heb je een
VLOG certificering nodig. op het moment van schrijven, zijn wij bezig
met de VLOG certificering.
Deze strenge eisen en de drukte in onze fabriek, heeft ons
genoodzaakt om deze VLOG en GMO vrije voeders door ABZ
Diervoeding in Nijkerk te laten maken. De fabriek in Nijkerk is
geschikt gemaakt om alle VLOG voeders van ABZ Diervoeding en
ook van andere mengvoerproducenten te produceren.
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De samenstelling van het voer is volgens ons eigen recept. Het
bestellen van het voer gebeurt gewoon in Haarle en wij zorgen
ervoor dat het voer op de juiste wijze en onder de normale condities
bij u afgeleverd wordt.
Voor de toekomst zijn wij met meerdere mengvoerbedrijven aan het
kijken om de productie in een GMO vrije fabriek onder te brengen.
Hierdoor is er geen versleping en zal de productie een stuk
eenvoudiger lopen.
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Bulkkorting los gestort
Eens in de zoveel tijd houden wij de kortingsstaffels tegen het licht.
In het verleden werd alles door onze eigen grondstofcombinatie
gereden en konden er veel combivrachten gemaakt worden. Dit
betekende met voer naar de boer en met grondstoffen terug.
In de toekomst gaan we ook meer gebruik maken van externe
transporteurs voor het los gestorte voer. Dit deden we al voor
grondstoffen, maar ook GMO vrije voeders die elders worden
geproduceerd, zullen door een externe partij worden
getransporteerd.
Hierdoor zal de los gestort staffel per 1 januari wijzigen naar:
0 t/m 5 ton € 1,00
6 t/m 9 ton € 1,50
10 t/m 24 ton € 2,00
> 25 ton
€ 2,50
De maximale korting van 2,50 per 100 kg zal gelijk blijven. Echter
deze zal pas vanaf 25 tons bestellingen gaan gelden.
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Aankoop VVO’s
Graag willen wij bij u de mestverwerkingsplicht extra onder de
aandacht brengen. De verplichting om mest te laten verwerken geldt
alleen als er op uw bedrijf meer mest wordt geproduceerd dan u op
uw grond mag uitrijden. U kunt op 3 manieren aan de
mestverwerkingsplicht voldoen. Dit doet u met een driepartijen
overeenkomst (DPO) mestverwerking, een vervangende
verwerkingsovereenkomst (VVO) of een vervoersbewijs dierlijke
meststoffen (VDM) met opmerkingscode 61. Op dit moment kan er
geen mest meer uitgereden worden. U kunt nu dus niets meer met
de opties DPO en de VDM doen. Wel blijft de VVO (vervangende
verwerkingsovereenkomst) over. Landbouwers kunnen de
mestverwerkingsplicht onderling overdragen door een Vervangende
verwerkingsovereenkomst (VVO) af te sluiten. Met deze
overeenkomst spreken landbouwers af dat de ene landbouwer de
verwerkingsplicht van de andere landbouwer overneemt. U mag met
meerdere landbouwers een VVO afsluiten. De overeenkomst geldt
voor één kalenderjaar. U bewaart deze in uw eigen administratie.
Uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar meldt u de
vervangende verwerkingsovereenkomst aan. Het is niet mogelijk om
daarna nog overeenkomsten van een voorgaande kalenderjaar in te
sturen.
Wij adviseren u tijdig en ruim voldoende VVO’s aan te schaffen. U
kunt via het bemestingsplan (mits actueel) inzien hoeveel VVO’s u
moet aankopen.
Let op, bij aankoop van te weinig VVO’s kan het NVWA hoge boetes
opleggen en er wordt met regelmaat op gecontroleerd!
Wij als CAVV Zuid-Oost Salland kunnen u in contact brengen met
leden van ons die VVO’s over hebben. U kunt dan vervolgens zelf
met elkaar de overeenkomst afsluiten.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er vragen
zijn dan horen wij het graag.
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Kuiluitslagen 2017
Inmiddels zijn het gros van de kuiluitslagen voor het jaar 2017 bij ons
binnengerold.
We hebben voor u de voorlopige cijfers in kaart gebracht.
1e snede:
DS
VEM VCOS
46.5% 979 81.1

NH3
8

Netto RE
168

Suiker WDVE FEB
132
81
45

De 1e snede is dit jaar van extreem goede kwaliteit. Kuilen zitten erg
hoog in VEM. Daarnaast zeer snel verteerbaar in combinatie met
hoog suiker. Dit maakt het geheel extra snel. Tevens is het netto ruw
eiwit hoog, waarbij relatief
veel eiwit aan de
bestendige kant zit.
Economisch gunstig. Het
eiwit wat bijgekocht moet
worden is dan veelal
onbestendig en hoeft dus
niet bewerkt (bestendig) te
worden. Concreet bent u
dan minder kwijt aan eiwit
aankoop kosten. Structuur
is bij deze uitslagen
noodzaak. Of vanuit een andere graskuil en/of balen. Wanneer dit
geen optie is bent u aangewezen op structuurrijke ruwvoerders,
zoals koolzaadstro, graszaadhooi of luzerne. Wanneer u werkt met
koolzaadstro raden wij u aan om in kaart te brengen hoeveel u denkt
nodig te zijn tot augustus 2018 en dit ook vast te leggen. Het product
zal over enkele maanden nl. niet meer leverbaar zijn vanwege een
zeer slechte oogst.
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2e snede:
DS

VEM

VCOS

NH3

Netto RE

Suiker

WDVE

FEB

52.8%

915

76.6

7

156

106

79

29

De 2e snede is dit jaar ook van uitstekende kwaliteit. Nog steeds
ruim boven de 900 VEM. De kuilen hebben een normale
verteringscoëfficiënt. Wel wat droger, maar zeker smakelijk.
Het eiwit op een zeer acceptabel niveau en wederom relatief
bestendig. Past veelal uitstekend bij de 1e snede.
1e + 2e snede over elkaar
DS
VEM VCOS NH3

Netto RE

Suiker WDVE FEB

48.5%

168

108

954

79.2

8

78

47

De combinatiekuilen 1e + 2e snede over elkaar heen gekuild
eveneens van zeer goede kwaliteit. Ook hier een combinatie van
veel VEM, behoorlijk suiker en toch een hoog netto ruw eiwit.
Structuur aanvulling ook bij deze kuilen vaak gewenst.
3e snede:
DS
VEM VCOS
48%
905 77.4

NH3
8

Netto RE
173

Suiker WDVE FEB
69
77
54

De zomerkuilen welke in het verleden nog wel eens stug verteerbaar
waren en daardoor wegzakten in VEM zijn dit jaar van beduidend
andere kwaliteit. Zo is de 3e snede mooi van droge stof en zit hoog
in VEM en daarbij goed verteerbaar. Het eiwit is voor een zomerkuil
hoog. Opvallend is het relatief hoge aandeel penseiwit.
4e snede:
DS
VEM VCOS

NH3

Netto RE

Suiker WDVE FEB

49.2%

8

173

72

901

76.4

78

51

De 4e snede (veelal augustus kuilen) zijn vrijwel identiek aan de 3e
snede. Wederom van uitstekende kwaliteit.
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Najaarskuilen
DS
VEM VCOS
33%
881 76.4

NH3
12

Netto RE
166

Suiker WDVE FEB
37
63
71

De najaarskuilen (sep-nov) zijn beduidend minder. VEM score ligt
lager. Dit wordt veroorzaakt
door het relatief hoge RAS
gehalte als gevolg van het
lager DS percentage. Bij
natte kuilen zien we veelal in
de praktijk ook grote NH3
verliezen. Dit wordt maar
weer eens bevestigd. Ook
zien we dat het eiwit aan de
onbestendige kant gaat
zitten. Bij inzetten van deze
kuilen bent u genoodzaakt om het dure bestendige eiwit bij te kopen.
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de graskuilen in 2017
uitstekend zijn gelukt. Daarnaast de bevestiging dat te nat kuilen
teveel verliezen geeft en daarbij de consequentie dat u duurder eiwit
moet bijkopen. Ook zijn wij van mening dat het gericht inzetten van
top graszaadmengsels zijn vruchten steeds meer afwerpt. Wij
werken nu al vele jaren met het topsegment van de afzonderlijk
grasrassen. We houden onze mengsels elk jaar weer kritisch tegen
het licht en wanneer er zich betere rassen aandienen, worden deze
ingevoegd in onze eigen mengsels.
Daarnaast aan ons de taak om vanuit onze coöperatieve gedachte
deze mengsels tegen zeer scherpe prijzen weg te zetten.
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Voeren van pensbestendige vetten
De afgelopen periode is er een verandering opgetreden in de
samenstelling van het melkvet. Dit kan gevolgen hebben voor de
verwerking van vetrijke producten zoals kaas. Om die reden heeft de
NZO in samenwerking met Nevedi besloten om het gebruik van
bepaalde typen pensbestendige vetten niet toe te staan.
Pensbestendige vetten zijn vetten die niet worden omgezet in de
pens van de koe, maar in de darmen worden opgenomen. Er zijn drie
soorten pensbestendige vetten op de markt: gefractioneerde vetten,
gehydrogeneerde vetten en verzeepte vetten. Gefractioneerde vetten
bevatten grotendeels het C16:0 type vetzuur, deze kunnen een
relatief grote bijdrage leveren aan de hardheid van het melkvet.
Buiten het voeren van vetten zijn er meer factoren van invloed op de
samenstelling van het melkvet, onder andere:
-

Het ras van de koeien
Productieniveau
Melkfrequentie
Rantsoensamenstelling

Uit onderzoek dat de NZO samen met Nevedi hebben gedaan is vast
komen te staan dat beëindiging van het gebruik van gefractioneerde
vetten in combinatie met een aangepast gebruik van overige
pensbestendige vetten op dit moment de meest effectieve
voorzorgsmaatregel is om het aandeel van harde vetten in de melk
terug te dringen tot de niveaus van 2014 toen er nog nauwelijks
pensbestendige vetten werden gevoerd. Wilt u weten welke vetten u
wel of niet meer kunt voeren en wat voor u de gewenste en haalbare
hardheid van het melkvet is, dan kunt u daarvoor contact opnemen
met uw adviseur.

14

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het gehalte C16:0 vetzuur op een
landelijk niveau van 32 % van het totaal vetzuren niet tot problemen
leidt in de verwerking van melk in de fabriek.
Daarom wordt dat niveau aangehouden als maximaal landelijk
gemiddelde. Om te bewerkstelligen dat de zuivelindustrie de melk
goed kan blijven verwerken wordt tegelijkertijd ook de hardheid van
het melkvet aan een maximum gebonden.
Deze waarde wordt Solid Fat Content
(SFC) genoemd en mag maximaal 21,5% bedragen bij een
temperatuur van 20 graden.
Zoals het nu lijkt krijgt u met ingang van 29 november de gehaltes te
zien van 4 vetzuren in de melk die u heeft geleverd, waaronder
C16:0. Mochten bij u in de melk de waarden hoger zijn dan landelijk
gewenst, dan is het goed om uw adviseur hiervan in kennis te stellen
zodat er waar mogelijk bijgestuurd kan worden. De komende
maanden krijgt u de gegevens over de vetzuren te zien in uw
melkuitslag. NZO en Nevedi kijken gezamenlijk naar een oplossing
voor de lange termijn, afhankelijk van het effect op de
vetzuursamenstelling van de melk volgen mogelijk aanvullende
maatregelen.

15

Ped zuidelijk probleem
De eerste besmettingen met PED werden drie jaar geleden
gevonden in Oost-Nederland. Inmiddels is PED echter veel meer een
zuidelijk probleem geworden. Dit voorjaar waren 58 van de 76
uitbraken in het zuiden van Nederland, volgens de gegevens van het
GD-laboratorium en de Online Monitor.
In het GD laboratorium zijn in de maand november de eerste
monsters positief getest op PED. Daarvóór was het laatste geval in
augustus positief getest. Dit betekent dat PED in feite niet weg is
geweest. Ook van de zijde van praktiserende dierenartsen ontvangt
GD berichten over bedrijven met PEDverschijnselen. Omdat PED een probleem blijft
is het nodig dat varkenshouders en
dierenartsen PED-diagnoses rechtstreeks via
de Veekijker-telefoon of via Monitoring Online
doorgeven. Dan is het mogelijk om de
varkenshouders te infomeren over de actuele
situatie en samen te werken bij het voorkomen
van verspreiding van PED.
Opvallend aan de situatie dit voorjaar vindt GD dat 18 PED-uitbraken
zijn gevonden via PCR-onderzoek van de mest door het GDlaboratorium. Van die 18 bedrijven is geen melding gedaan van PED
in de Online Monitor. De Begeleidingscommissie Monitoring
Varkensgezondheidszorg van EZ en POV, roept dierenartsen dan
ook op om de gevallen van PED in de Online Monitor te melden.
PED is overigens het kleinste probleem bij de darmgezondheid van
de varkens. In de Online Monitor gaat het maar om 0,6 procent van
de diagnoses op het laboratorium om 0,1 procent. Wel werden veel
vragen over PED gesteld (16,3 procent van de Veekijker-vragen).
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E. coli lijkt het grootste darmprobleem met 5,4 procent van de
diagnoses bij zowel de Online Monitor als op het laboratorium.
Dat komt volgens GD waarschijnlijk omdat het bij E. coli nodig is om
te controleren of de bacterie resistent is tegen bepaalde antibiotica.
PIA is de duidelijke nummer twee bij het aantal diagnoses (4,7
procent in de Online Monitor en 4,2 procent bij het laboratorium).
Derde darmprobleem is Clostridium met 2,8 procent in de Online
Monitor en 3,8 procent bij de diagnoses in het GD-laboratorium.
Bron: Varkens.nl

TE KOOP STALEN HEKWERK:
Breedte x hoogte
2,50 x 0,90 (3 stk)
1,60 x 1,90 (1 stk)
1,40 x 2,00 (2 stk)
1,00 x 2,30 (1 stk)
1,00 x 2,15 (1 stk)
2 stk. draaipoorthekken 2,40 x 2,00
2 stk. Aluminium raam/kozijn draaikiep 1,00 x 1,20 met iso glas en
ventilatierooster
Nieuw (hard hout) raamkozijnen; 1x met isolatie glasram 90 x 1,65
1x zonder glas 90 x 1,65
G. Grooten
Telefoon 06-38533849
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Vleesvarkenshouderij draait om gezondheid
Diergezondheid is de basis voor een goed bedrijfsresultaat.
Burgers zijn bezorgd over hun gezondheid en voedselveiligheid.
Communicatie is nodig.
Vleesvarkenshouders moeten focussen op gezondheid. Dat is de
indruk die achterblijft na de presentaties van Manon Houben, hoofd
dierenartsen sector varkens bij Gezondheidsdienst voor Dieren (GD),
en Paul Bens, directeur DLV-advies, tijdens de studieavond voor
vleesvarkenshouders van Preferent-KI.
‘De maatschappij is bezorgd over de gevolgen van de veehouderij’
Hepatitis E en antibiotica
Houben benadrukte dat gezondheid meer
omvat dan alleen gezonde varkens.
“Tegenwoordig gaat het ook over
volksgezondheid en voedselveiligheid. De
maatschappij is bezorgd over de gevolgen
van de veehouderij voor de
volksgezondheid en zoekt naar mogelijke gevaren. Dat is een groot
risico voor de sector”, vertelt ze. De komende jaren zal de discussie
zich toespitsen op Hepatitis E, Influenza en antibioticaresistentie,
verwacht de dierenarts.
Voedselveiligheid
Houben raadt varkenshouders aan om hierover uitvoerig te
communiceren met burgers. Daarbij moet de nadruk liggen op de
veiligheid van voedsel, is haar mening. “Het is prima om burgers uit
te nodigen bij de varkens maar wees je bewust van de risico’s op
overdracht van zoönosen”, waarschuwt ze. “Zorg voor overalls en
schoeisel en laat bezoekers na afloop handen wassen. En laat ze
geen dieren knuffelen”, houdt ze de zaal voor.
‘Hogere voerwinst met betere diergezondheid’
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Voerwinst verhogen
Ook in economisch opzicht is gezondheid een belangrijk thema.
Volgens Bens kunnen vleesvarkenshouders hun voerwinst fors
verhogen met een betere diergezondheid door bijvoorbeeld een
goede hygiëne na te streven of door meer dieren ineens aan te
voeren. Ook deelname aan een concept verhoogt de voerwinst. Bens
rekent voor dat een meerprijs van € 0,10
per kilo geslacht gewicht in een concept
met 20% meer leefruimte, € 7 per varken
meer oplevert bij een voerwinst van €
100.
Interen op eigen vermogen
Bovengemiddelde resultaten blijven
nodig om vleesvarkenshouder te blijven.
“Het gemiddelde bedrijf teert jaarlijks € 10 per varken in op zijn eigen
vermogen”, vertelt de adviseur. Uit een analyse van DLV blijkt dat
groei en EW-conversie de grootste invloed op de voerwinst hebben.
“Om die kengetallen te verbeteren is een goede gezondheid vereist”,
besluit Bens.
Bron: Boerderij
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Flinke inhaalslag mestexport
In het derde kwartaal is er een flinke inhaalslag geweest bij de export
van (verwerkte) mest. In de eerste helft van dit jaar was er nog een
achterstand van 15 procent (op basis van fosfaat) ten opzichte van
2016. Aan het eind van het derde kwartaal is die achterstand vrijwel
geheel weggewerkt. Op fosfaatbasis is de achterstand veel minder
dan 1 procent, blijkt uit de cijfers van RVO.
De achterstand van dit voorjaar had volgens
Hans Verkerk, directeur Bureau Mest Afzet,
vooral te maken met de onduidelijkheid over
de nieuwe regelgeving in Duitsland. “De
afnemers hebben daardoor minder
bestellingen geplaatst. De regelgeving in
Duitsland is nu wel duidelijk maar wel
redelijk ingewikkeld. Organische mest die in
het najaar wordt gegeven moet bijvoorbeeld voor een deel in het
voorjaar in mindering worden gebracht.”
Een andere reden voor de achterstand was volgens de directeur dat
nog niet alle exporteurs begin dit jaar hun AGR-gps apparatuur op
orde hadden. “Die apparatuur is nodig voor de bemonstering van
dikke fractie. Op dit punt was er de afgelopen periode sprake van
een inhaalslag.”
Door de onduidelijkheid over de afzetmogelijkheden richting
Duitsland is de afzet richting België en Frankrijk gestegen. De afzet
naar Duitsland ligt nog steeds onder het niveau van vorig jaar (op
fosfaatbasis 8 procent lager). De afzet van mest naar België steeg
met 8 procent op basis van fosfaat en de export naar Frankrijk met
bijna 16 procent (fosfaatbasis). Verkerk: “De export naar België gaat
daarbij voor een deel naar verwerkende bedrijven, die het verwerkte
product vervolgens weer exporteren naar Frankrijk.”
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De afzet van varkensmest loopt dit jaar duidelijk beter dan van de
andere mestsoorten. In hoeveelheid is het 7,6 procent, op
fosfaatbasis 13,2 procent.
De dalende afzet van rundveemest, komt omdat er minder rundvee is
en daardoor ook een kleiner overschot van rundveemest. Ook de
daling van de afzet van pluimveemest is logisch te verklaren door de
fipronil-affaire.
Het valt Verkerk totaal niet tegen dat de achterstand bij de
mestexport van dit voorjaar weer is ingehaald. “Dat wil niet zeggen
dat er geen aandacht meer nodig is voor de verwerking van mest.
We exporteren nog steeds niet bewerkte mest of mest die alleen is
gehygiëniseerd en waarvan de kwaliteit niet is verbeterd. Daarmee
blijven we kwetsbaar.”
Bron: Varkens.nl
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Scannen, dan ook hergroeperen!
Vanaf 6 weken nadat de bok bij de geiten weg is kunt u de geiten
scannen op dracht. Probeer dit ook zo snel mogelijk te doen.
Scannen geeft inzicht en maakt het mogelijk om de geiten te
hergroeperen.
Het is erg belangrijk dat
drachtige geiten voldoende
eiwit aangeboden krijgen, dit
stimuleert de melkgift en
voorkomt vervetting.
Drachtige dieren zullen
veelal dalen in productie en
daardoor groeien als ze te
ruim (in energie) gevoerd
worden. Hierdoor ontstaan er
ook meer problemen rondom
het aflammeren.
De geiten die niet drachtig
zijn gescand kunnen evt.
opnieuw bij de bok.
Hetzelfde geldt voor de opfok die bij de bok is geweest. Als er
bokken in de stal hebben gelopen is de kans op schijndracht groter
dus vergeet ook niet de overige dieren (die niet bij de bok zijn
geweest) op schijndracht te laten scannen en behandel deze dieren
direct zodat een schijndracht niet ten koste gaat van de
melkproductie.
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Dierendag actie
De hele maand oktober kon je bij onze winkel in Heeten een foto
inleveren samen van jou met je (huis) dier.

Een vertederende
foto van onze
jongste zoon met
ons oudste paard.

De familie Meijer uit
Haarle zijn de winnaars
van de dierendagactie
geworden. Ze hebben
de prijs inmiddels in
ontvangst genomen.

23

Ingezonden foto
Vanuit Nieuw Zeeland kregen we deze foto toegestuurd.
Ons collegaatje Laura liep hier stage. Uiteraard moest ze met haar
Zuid-Oost Salland trui aan op de foto. Ze staat bij de Arthurs pass.
Een Nationaal park dicht in de buurt van haar stage plek.
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