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Aan de leden en afnemers
Het groeiseizoen is laat begonnen, maar heeft daarna een inhaalslag
gemaakt, waardoor de eerste oogstwerkzaamheden nog op tijd
waren. De eerste snee zit al lang in de kuil en aan de tweede snee
wordt her en der al begonnen. Ook de andere gewassen staan er in
Nederland, maar ook daarbuiten er weer goed bij. In onze regio
hebben we tot op heden altijd nog genoeg water kunnen ontvangen.
De grondstofprijzen blijven ondanks de redelijke voorspellingen hoog
en dat merken we ook in de mengvoerprijzen.
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 grondstoffenprijzen blijven nog hoog. Dit ondanks dat het weer
nog niet tegenzit. Gelukkig hebben we het nodige in het boek staan
en blijven de mengvoerprijsstijgingen nog redelijk beperkt. We
merken dat er weer volop gespeculeerd wordt en daardoor blijven de
prijzen kunstmatig hoog.
Echter met de tot nu toe goede weersvoorspellingen kan dat ons
inziens geen stand houden en zal in de tweede helft van het jaar dat
ook in de grondstofprijzen te merken moeten zijn. Maar eerst zien en
dan pas geloven.
Nieuwe medewerkers
Per 1 juni is Mark Schotman aan een nieuwe uitdaging begonnen.
We wensen Mark dan ook veel succes en plezier toe bij zijn nieuwe
werkgever. Hiervoor is per 1 juni Frans Hulman als bulk en
grondstoffenchauffeur gestart. Hij zal zich ook nog aan u voorstellen.
Frans heeft jarenlang voor de RMO gewerkt en zo al veel
boerenerven met de vrachtwagen betreden. Hij zal de eerste maand
gebruiken om het omgaan met een bulkwagen te leren.
Daarnaast zal Jan Mekers in September met vervroegd pensioen
gaan. Hiervoor is al een nieuwe kandidaat bekend en wij hopen dat,
als u dit leest, het contract ook is rondgemaakt. Hij zal zich in
augustus in het Zuid-Oost Salland nieuws voorstellen.
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Open dag varkensbedrijf Hollegien
Op 25 mei is een mooie succesvolle open dag geweest bij de familie
Hollegien in Heeten. Het bedrijf is daar uitgebreid met een mooie
vleesvarkensstal voor 720 plaatsen. Het weer was perfect en de
bezoekers ook heel enthousiast. Er waren veel bezoekers waaronder
ook veel burgers. Het is mooi om te zien hoe de burger ook
geïnteresseerd is en een mooi beeld kan vormen hoe goed het in de
huidige varkenshouderij gaat.
We willen de familie heel veel succes en plezier toewensen met de
nieuwe stal.
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 in nemen. Bij vragen
bel gerust uw voorlichter of naar ons kantoor.
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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Nieuw Nederlands Weiden
Nieuw Nederlands Weiden is dé oplossing voor melkveehouders die
meer vers gras willen omzetten naar melk maar beperkt tijd willen
besteden aan weiden. Met Nieuw Nederlands Weiden kun je een
hogere vers grasopname met een gezonde melkproductie
combineren. Het systeem is overzichtelijk voor zowel de
melkveehouder als de koe, omdat voor beiden, elke dag, duidelijk is
waar ze aan toe zijn. Daarbij maakt Nieuw Nederlands Weiden het
weiden robuust voor wisselende weersomstandigheden en kun je de
rest van je huiskavel gewoon in één keer maaien met je veldkavel.
De vuistregels
1.
2.
3.
4.

Maak 4-6 percelen van gelijke oppervlakte (weideplatform)
Iedere dag roteren naar een nieuw/vers perceel (en blijven
draaien, nooit 2 dagen op hetzelfde perceeltje)
Bijvoeding sturen op 8 cm stoppel bij uitscharen
Normaal maairegime (4-5 weken) voor smakelijk gras

De basis van dit systeem is roterend standweiden. Belangrijke
succesfactor is iedere dag consequent blijven rouleren naar een
volgend perceel. Dit blijf je op 4-6 percelen doen, totdat er weer
etgroen staat op de gemaaide percelen. Richtlijn zijn percelen van
1,75 ha bij 80 melkkoeien en 2,5 ha groot voor een bedrijf van 120
melkkoeien. Dit is afhankelijk van de grootte van de huiskavel en het
aantal koeien uiteraard. In het schema onderaan deze pagina zijn 4
varianten als voorbeeld uitgewerkt.
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Afbeelding. Voorbeeldbedrijf: 120 melkgevende koeien met variabel
aantal hectares huiskavel.
Voorbeeld 1: 120 koeien / 60 ha = 2 koeien/ha. Voorbeeld 2: 120
koeien / 30 ha = 4 koeien/ha.
Voorbeeld 3: 120 koeien / 20 ha = 6 koeien/ha. Voorbeeld 4: 120
koeien / 15 ha = 8 koeien/ha
Enorme grasgroei
Op dit moment is de grasgroei enorm hoog. Dat betekent voor het
beweidingssysteem een keuze maken:
•
Meer uren gaan weiden (meer vers gras omzetten naar melk)
of
•
Minder beweidbaar-oppervlak / meer percelen gaan maaien
met de 1ste snede
Het is van belang om niet teveel weideresten te hebben om de
smakelijkheid van het gras langer goed te houden.
6

Meer informatie:
Stichting Weidegang heeft zes melkveebedrijven geselecteerd om
haar nieuwe weideconcept Nieuw Nederlands Weiden te
demonstreren. 1 van die bedrijven is van Ons coöperatie lid Andre de
Groot in Laren (GLD).
Op deze bedrijven kunnen groepen melkveehouders en erfbetreders
zich laten informeren over de praktische aspecten van dit nieuwe
beweidingsconcept en met eigen ogen zien hoe vrij eenvoudig is te
weiden. Ook worden er op de bedrijven cijfers verzameld om meer
inzicht te geven in de technische resultaten van Nieuw Nederlands
Weiden.
Mocht u interesse hebben om in studieclub verband of individueel het
bedrijf van Andre de Groot te bezoeken, dan kunt u contact op
nemen met het Rundvee team van C.A.V.V. Zuid-Oost Salland
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Mais Demoveld CAVV Zuid-Oost Salland
CAVV Zuid-Oost Salland heeft net als 2 jaar terug een mais
demoveld aan laten leggen.
Het maisveld ligt dit jaar opnieuw bij de familie Hunneman aan de
Lombokweg 5 in Heeten.
U vindt op dit veld maar liefst 25 maisrassen van zeer vroeg naar
laat.
De afkorting FAO wordt gebruikt om de vroegrijpheid van rassen aan
te duiden. Hoe vroeger het ras, hoe lager het FAO-getal.
Op het demoveld staan de toprassen van dit seizoen, maar ook
enkele veelbelovende rassen die op dit moment voor het 2e jaar in
onderzoek liggen. Deze rassen zullen waarschijnlijk volgend jaar
doorbreken op de officiële rassenlijst.
Maisras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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LG Prospect
Autens
Asgaard
LG 31205
P8057
Farmezzo
LG 31218
Farmodena
Benedicto
Megusto
Smoothy
LG 31235
Severeen
LG 30258
P7932
Farmerkel
Farmerino
Genialis
P8333
Millesim
P 9027

Kweker
Zeer vroeg
Zeer vroeg
Zeer vroeg
Vroeg
Vroeg
Vroeg
Vroeg
Vroeg
Vroeg
Vroeg
Vroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg

Limagrain
KWS
Limagrain
Limagrain
Pioneer
Farmsaat
Limagrain
Farmsaat
KWS
KWS
Causade
Limagrain
Limagrain
Limagrain
Pioneer
Farmsaat
Farmsaat
KWS
Pioneer
KWS
Pioneer

FAO getal
180
180
200
205
210
210
215
220
220
220
220
230
230
230
230
230
230
230
240
240
250

22.
23.
24.
25.

Farmoritz
Farmidabel
Tutati
Belucci

Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg
Middenvroeg

Farmsaat
Farmsaat
Causade
Causade

250
250
250
250

Overige aanvullende informatie:
 Zaaidatum
 Opkomstdatum
 Bemesting
 Pw-getal

26 april.
7 mei
50 m3 RV drijfmest. 150 kg mais
mest 24-0+10% SO3
53

Tevens ligt er een proef in het veld zonder maismest, en tevens een
proef met een dubbel portie mais mest.
 Bodemtemperatuur bij het poten was 12 graden.
 Onkruidbestrijding door middel van de volgende mix: 0.29 Ltr
Capreno, 2 Ltr Akris, 0.5 Ltr Robbester en 0.3 Ltr Frontier.
In het perceel liggen diverse spuit proefveldjes.
Wij houden u op de hoogte van de resultaten.
De naambordjes worden binnenkort geplaatst, waardoor u het
groeiproces beter kunt volgen.
Later in het jaar zullen wij een maisdemo organiseren, waarbij u de
mogelijkheid heeft een punt te behalen voor uw GBM licentie.
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Melkvee-expert 1e kwartaal 2018
Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot melkvee-expert 1e
kwartaal 2018 binnen. Melkvee-expert laat de economische
kengetallen zien op basis van daadwerkelijk geleverde liters aan de
fabriek. In onderstaand schema vindt u de gemiddelde resultaten van
het 1e kwartaal afgezet tegen het gemiddelde over 2017.
1e kwartaal 18
Bedrijfsgegevens
Melkgevende koeien
Totaal koeien
Droge koeien
Koe/dag
Melk (kg)
Vet %
Eiwit %
Vet & eiwitgrammen
Koe/jaar
Melk (kg)
KV kosten incl bijproducten
Melkgeld
Saldo melk-voer
100 kg meetmelk
Krachtvoer
Melkgeld (€)
Krachtvoer (€)
Bijproducten (€)
Voerkosten (€)
Saldo (melk-voer) (€)

Gemiddelde 2017

93
103
10

93
104
11

28.2
4.57
3.65
2322

27.5
4.43
3.59
2202

9344
624
3538
2909

8997
604
3527
2931

23.5
35.10
6.01
0.24
6.25
28.85

23.5
36.94
6.03
0.27
6.30
30.64

Wij zijn blij met de hierboven beschreven resultaten.
Er is in 2017 veel kwalitatief hoogwaardig voer gewonnen.
Bovenstaande resultaten tonen aan dat er hard gemolken is, met
daarbij zeer lage krachtvoerkosten, mits het ruwvoer van topkwaliteit
is.
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Warme dagen in aantocht, let op met hittestress. (r.v)
Hittestress bij koeien is een bekend fenomeen wat jaarlijks weer
extra aandacht vraagt. Hittestress heeft als gevolg dat de koeien
minder droge stof opnemen, een lagere weerstand hebben en ook
een verhoogde kans op pens verzuring. Hierdoor kan een verlaging
van de melkproductie plaatsvinden. Hittestress wordt veroorzaakt
door hoge temperaturen in combinatie met een hoge
luchtvochtigheid, hierdoor kunnen koeien de warmte niet makkelijk
kwijt. Hoogproductieve koeien hebben vooral last van hittestress, dit
komt doordat ze veel melk en ook veel warmte produceren.
Hoe herken je hittestress:
•
Verminderde droge stof opname
•
Hijgen
•
Koeien blijven staan om warmte te verliezen
•
Koeien gaan schuimbekken
Aandachtspunten bij het voeren met warme dagen zijn:
Zorg voor voldoende en vers voer. Door het warme weer kan er
gemakkelijk broei optreden in de kuil of voor het voerhek. Dit
betekent een sterke afname van de voederwaarde en smakelijkheid.
Hierdoor kan de voeropname dalen. Een mogelijkheid om het voer
beter vers te houden is om vaker per dag te voeren of om ‘s avonds
te voeren. Ook mag er meer restvoer geaccepteerd worden en dient
dit iedere dag te worden verwijderd.
Zorg dat de waterbakken fris zijn en er voldoende drinkbakken zijn.
Koeien gebruiken voor elke kg melk 4 tot 4,5 liter water. Dit nemen
ze op in een aantal korte periodes, 7 tot 12 maal per dag.
Voor een goede beschikbaarheid van water dient er per 20 koeien
1,2 meter waterbak beschikbaar te zijn. Vooral bij hittestress kan de
waterconsumptie drastisch toenemen met een factor 1,2 tot 2. Een
koe met een productie van 50 kg kan wel 250 tot 300 liter water
drinken als de temperatuur stijgt tot 27 graden. Bij stijgende
11

temperaturen zijn er extra waterpunten nodig zodat de koeien
voldoende kunnen drinken. (bron, Lely)
Zorg voor buffer in het rantsoen bijvoorbeeld door het voeren van
gisten en/of natrium bicarbonaat. De gisten worden gevoerd door de
mix of brokken en dit is ook mogelijk met natrium bicarbonaat.
 Dosering natrium bicarbonaat: 250 gram/koe/dag en
Voer een energiedicht rantsoen, een mogelijkheid is het toevoegen
van bestendige vetten aan het rantsoen. Het is een mogelijkheid om
dit door de mengwagen te doen of om het door de mix of brokken te
doen.
 Dosering: 250 gram per koe per dag
Kosten toevoegmiddelen met huidige prijs en juiste dosering:
Bergafat F100 en F300
32 cent/koe/dag
Megalac
19 cent/koe/dag
Natrium Bicarbonaat
11 cent/koe/dag
Actisaf (levende gist)
4 cent/koe/dag

(bron afbeelding melkvee.nl)
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Salmonellose bij geiten
Wanneer een infectie met Salmonella spp. bij geiten wordt
vastgesteld, betreft het meestal Salmonella Typhimurium (voluit:
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium) of
Salmonella Dublin. Salmonella spp. zijn aangetoond bij veel
diersoorten en kunnen ook ziekte bij de mens veroorzaken.
Wereldwijd komen veel verschillende subtypen Salmonella spp. voor.
De meest voorkomende symptomen van salmonellose bij geiten zijn
koorts, ernstige, vaak waterige en bloederige diarree en abortus. In
de peracute vorm komt septicaemie (bloedvergiftiging) en plotselinge
sterfte bij jonge lammeren voor. Bij lammeren in de opfok en oudere
geiten zijn koorts en waterige en soms bloederige diarree de meest
voorkomende klachten. Bij drachtige dieren kan salmonellose tot
abortus leiden.
Transmissie
Infecties met Salmonella spp. worden meestal overgedragen door
contact met andere geiten die de bacterie uitscheiden. Dit kan door
klinische of subklinische gevallen, maar ook symptoomloze dragers
kunnen de bacterie uitscheiden en dus voor verspreiding zorgen.
Daarnaast kan de infectie ook door water, voedsel, andere
diersoorten en zelfs door de mens worden overgedragen.
Wanneer denken aan salmonellose?
De genoemde symptomen die bij salmonellose horen, kunnen ook bij
andere ziektes optreden en zijn dus niet specifiek. Hoe maak je nu
het onderscheid? In welke gevallen zou je aan salmonellose moeten
denken?
Treedt sterfte en diarree bij jonge lammeren op, dan is er vaak
sprake van een besmettelijke oorzaak, maar ook mismanagement
van de voeding kan tot diarree en sterfte leiden. Mogelijke oorzaken
van diarree en sterfte zijn:
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 bacteriën (bijvoorbeeld E. coli en Salmonella spp.)
 virussen (bijvoorbeeld rota- en coronavirus)
 parasieten (cryptosporidiose).
Met pathologisch onderzoek kan worden vastgesteld om welke
besmettelijke oorzaak het gaat. Diarree bij jonge lammeren vereist
(zeer) adequaat handelen. In de eerste plaats dienen het
biestmanagement en de hygiëne te worden geoptimaliseerd. Zorg
dat lammeren warm en droog liggen. Isoleer geïnfecteerde
lammeren. Om uitdroging door diarree te voorkomen, moeten
lammeren worden gerehydrateerd: ze moeten op de een of andere
manier voldoende vocht binnenkrijgen. Indien vereist, kunnen
medicamenten ondersteuning bieden.
Diarree bij lammeren in de opfok en bij melkgeiten kan zowel
besmettelijke als niet-besmettelijke oorzaken hebben. De meest
voorkomende oorzaken van diarree bij deze leeftijdsgroepen zijn:
 voedings gerelateerd
 bacteriën (bijvoorbeeld Clostridium spp., Yersinia spp.,
Salmonella spp.)
 parasieten (bijvoorbeeld coccidiën en maagdarmwormen)
 giftige stoffen
 nier- en leverziekten
 zowel een tekort als een overmaat aan mineralen
(bijvoorbeeld koper).
Door middel van bloed- en mestonderzoek of pathologisch
onderzoek kan de oorzaak van de klachten worden achterhaald.
De meest voorkomende besmettelijke oorzaken van abortus bij
geiten in Nederland in de afgelopen jaren zijn:
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Chlamydia abortus
Listeria monocytogenes
Toxoplasma gondii
Campylobacter spp.

 E. coli
 Yersinia spp.
Om de oorzaak van abortus te achterhalen dienen vrucht en
nageboorte voor pathologisch onderzoek te worden aangeboden. GD
heeft in 2016 een laagdrempelig alternatief ontwikkeld. Door middel
van een diepe keelswab van de verworpen vrucht kan op het
voorkomen van de belangrijkste bacteriële oorzaken van abortus
worden gecontroleerd.
Therapie en preventie
Wanneer salmonellose is vastgesteld, is een gerichte behandeling
met antibiotica nodig op basis van het antibiogram. Om de
verschijnselen van uitdroging tegen te gaan zullen elektrolyten en
vocht moeten worden verstrekt. Om salmonellose op bedrijven te
voorkomen zal insleep van Salmonella spp. moeten worden
vermeden. Insleep kan optreden door aanvoer van of contact met
salmonella-uitscheidende dieren, maar ook door ongedierte of via
gecontamineerde materialen kan een infectie een bedrijf
binnenkomen. Wanneer een infectie een bedrijf is binnengekomen,
zijn maatregelen om verdere verspreiding binnen het bedrijf te
voorkomen van groot belang. Hierbij spelen de beperking van
dierbewegingen binnen een bedrijf, verstrekken van voldoende vers
drinkwater en algehele hygiëne en desinfectie een belangrijke rol.
Ook gezinsleden met salmonellose
Dit voorjaar is de Veekijker kleine herkauwers geconsulteerd in
verband met salmonellose bij lammeren op twee geitenbedrijven, Bij
pathologisch onderzoek werd op beide bedrijven Salmonella
Typhimurium aangetoond. Uit contacten met veehouders en
dierenarts bleek dat er ook gezinsleden ziek waren geworden. GGD
Hart voor Brabant (HvB) toonde in een faecesmonster van een kind
Salmonella Typhimurium aan.
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Conclusie: alertheid geboden
In de afgelopen paar jaar is salmonellose op een klein aantal
melkgeitenbedrijven vastgesteld. In de periode daarvoor werd de
aandoening sporadisch vastgesteld. Het is bij onbegrepen diarree of
sterfte van belang om de diagnose te stellen, zodat een gericht
pakket aan maatregelen kan worden ingesteld. Algemene
hygiënemaatregelen zijn daarnaast van belang om ziekte bij de mens
te voorkomen.
Bron: GD
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Flinke problemen met mestafzet (vlv)
Varkenshouders hebben grote problemen met de afzet van
mest. Volgens de POV is de mestafzet dit voorjaar 35 procent
lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaren. Terwijl het
voorjaar de periode is om de mestputten leeg te rijden.
Er zijn meerdere redenen voor de
problemen met de mestafzet dit voorjaar.
Hoofdoorzaak is het natte en koude
voorjaar. Akkerbouwers konden pas laat aan
het werk op hun land en tijd voor het
uitrijden van organische mest was er niet
meer. De akkerbouwers hebben in plaats
daarvan kunstmest gebruikt.
Concurrentie rundveemest
Een andere factor is de concurrentie met rundveemest. Bijna 60
procent van de rundveebedrijven had in 2017 een overschot aan
mest. “De gedachte was dat er dit jaar minder druk op de mestmarkt
zou zijn doordat de omvang van de rundveestapel is gedaald”, zegt
Jaap Uenk voorzitter van de sectie meststoffendistributie van Cumela
Nederland. “Er is echter veel minder rundveemest gescheiden in
dikke en dunne fractie, waardoor er juist meer druk op de mestmarkt
is gekomen.”
Lastige afzet Duitsland
Daarnaast is ook de afzet van digestaat en mest naar Duitsland een
probleem lastiger geworden. De regels in Duitsland zijn volgens
Uenk aangescherpt en dat zorgt ervoor dat de acceptatie van mest
bij de akkerbouwers minder is.
Te weinig mestverwerking
Volgens de POV heeft ook de aangescherpte handhaving ervoor
gezorgd dat er minder mest is geplaatst en ook de
verwerkingscapaciteit van mest is verminderd. “Meer mestverwerking
was zeker nodig geweest”, vindt ook Uenk. “Er zijn veel plannen en
17

initiatieven, maar het duurt door alle procedures te lang voor het
gerealiseerd is.”
Alles bij elkaar heeft dit vooral consequenties voor de afzet van
varkensmest. Dit zal nog het hele jaar doorwerken. De mest die dit
voorjaar niet op de markt is gekomen zal druk geven op de
mestmarkt in de nazomer.
Zorgelijk
De POV vindt het een zorgelijke situatie. Daarbij staat het rendement
op de varkensbedrijven dit jaar toch al onder druk door de lagere
prijzen. Samen met LTO is POV met het ministerie in gesprek over
oplossingsrichtingen. Welke dat zijn is momenteel niet bekend.
Bron: Varkens.nl
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Nieuw onderzoek: ‘Vliegen kunnen PEDV verspreiden’
De bestrijding van vliegen is voor een varkensbedrijf altijd
belangrijk geweest, maar het blijkt nu dat dit nog belangrijker is.
Vliegen kunnen namelijk varkens met PEDV besmetten. Dat
blijkt uit een onderzoek in de
Amerikaanse staten Iowa en
Minnesota. De mogelijkheid
bestaat dat ook de Europese
variant van het virus door
vliegen kan worden
overgedragen.
Het was tot nu toe onbekend hoe
het PED-virus een varkensstal kon besmetten. Er werd gespeculeerd
over verschillende mogelijkheden, zoals besmettingen via de lucht.
Maar er was geen onweerlegbaar bewijs over de verschillende
besmettingstheorieën. Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt nu dat
vliegen drager zijn van het virus. Er werden namelijk vliegen
gevangen op varkensbedrijven met een uitbraak van PEDV en deze
werden positief getest op de aanwezigheid van PEDV en
Senecavirus. Onderzoekers in Iowa en Minnesota constateerden dat
deze besmette vliegen varkens met het virus konden besmetten.
Levend virusmateriaal
Grant Allison, dierenarts van de veterinaire kliniek Walcott in Iowa,
ontdekte dat de relatie tussen vliegen en PEDV-besmettingen nog
nooit was onderzocht, maar in gesprekken met collega’s en
varkenshouders bleek al snel dat er wel degelijk een connectie kon
zijn. Vliegen gedijen goed in vochtige omstandigheden en er is een
directe relatie tussen mest, varkens en vliegen. De onderzoekers
onder leiding van Allison besloten vliegen te vangen op bedrijven met
een PEDV-uitbraak. De vliegen werden onderworpen aan een PCRtest en bleken PEDV-positief te zijn. Het DNA van het virus werd op
de vliegen gevonden en uit verdere tests kwam naar voren dat ze
ook levend virusmateriaal bij zich droegen en dus varkens konden
besmetten.
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Voer en water
De besmetting door vliegen kan behalve door direct contact met
vliegen, mogelijk ook ontstaan doordat de insecten op het voer en
water zitten en varkens op die manier besmetten. Al eerder werd
gedacht dat voer een van de besmettingsbronnen was, maar men
kon geen factoren vinden die deze theorie ondersteunden. Met het
vliegenonderzoek wordt nu duidelijk dat de vlieg hier verantwoordelijk
voor is. De onderzoekers willen dit nog verder analyseren.
Ook willen ze onderzoeken hoe een besmette vlieg een ander,
verder weg gelegen bedrijf kan besmetten. Transport van voer,
varkens en andere materialen of menselijke bewegingen verspreiden
mogelijkerwijs vliegen en materiaal dat door de vliegen besmet is. De
onderzoekers pleiten voor een verbetering van vliegenbestrijding op
varkensbedrijven, op voer en andere materialen, maar ook tijdens
transport.
Bron: Pigbusiniss
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Op 80 procent Vlaamse zeugenbedrijven circuleert
PRRS en PCV2
Op ongeveer 80 procent van de deelnemende Vlaamse bedrijven
aan de Biggenmonitor van Diergezondheidszorg Vlaanderen
werd het PRRS-virus gevonden in de biggenafdeling. Opvallend
is dat biggen al op een leeftijd vanaf vier weken besmet kunnen
zijn. Dit betekent dat deze biggen al voor de geboorte of in de
kraamstal besmet worden.
Sinds 1 maart 2018 ligt in de Biggenmonitor van
Diergezondheidszorg Vlaanderen de focus op de bestrijding van
PRRS. Van januari 2015 tot eind februari 2018 richtte de
Biggenmonitor zich zowel op PRRS als op circovirus PCV2. Tijdens
deze periode lieten ruim 200 bedrijven hun biggenbatterij
bemonsteren. In totaal ging het om meer dan 400 monsternames. Op
de meeste
bedrijven blijkt
zowel het PRRSals het circovirus
te circuleren in de
biggenafdeling.

Alleen
vaccineren is
onvoldoende
Aanpassen van
het management en toepassen van maatregelen ter verbetering van
de bedrijfshygiëne zijn onmisbaar bij de bestrijding van PRRS. Enkel
vaccineren is nooit voldoende om succes te boeken. Op de meeste
bedrijven met PRRS in de biggenafdeling kan een aanpak bij de
zeugen nodig zijn. Wanneer de biggen op latere leeftijd besmet
worden, dient de PRRS-aanpak zich te focussen op de
biggenafdeling.
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Wanneer het circovirus gedetecteerd wordt in de biggenafdeling, is
een plan op maat raadzaam. Net als bij PRRS moet er veel aandacht
zijn voor maatregelen ter verbetering van de bedrijfshygiëne zoals
een goede reiniging en ontsmetting en het scheiden van
leeftijdsgroepen. Het vaccineren van biggen kan helpen om de
virusdruk op bedrijven onder controle te houden maar daarnaast
blijven andere maatregelen noodzakelijk.
Bron: Pigbusiness
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Even voorstellen:
Mijn naam is Frans Hulman, 54 jaar oud, ik woon in Lettele met
Willemien en samen hebben we 4 kinderen. De oudste drie kinderen
wonen inmiddels al op zichzelf en de jongste woont nog thuis.
Ik ben opgegroeid aan de
Bathmenseweg 42 in Lettele,
waar mijn ouders een klein
gemengd landbouwbedrijf
hadden met varkens, koeien en
kippen. Vooral de kippen heeft
mijn broer later fors uitgebreid.
Zelf ben ik een opleiding gaan
volgen in de bouw en ook aan de slag gegaan. Tot 2000 heb ik bij
drie aannemers gewerkt in de regio en in het jaar 2000 ben ik
begonnen bij Woonstichting de Marken in Schalkhaar. Door norm
aanscherping van minister Blok werd afdeling vastgoed in 2015
uitbesteed en kreeg ik samen met nog 2 collega’s ontslag. Omdat ik
door ontslag een cursus mocht doen, heb ik voor de vrachtwagen
alle benodigde rijbewijzen gehaald en heb ik daardoor meer
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zo doende ben ik op gesprek
geweest bij Germo, die toen nog kantoor had in Heeten (nu in
Lochem). Al snel reed ik op de RMO om geitenmelk te halen en later
ook koeienmelk. Het was mooi werk en een goed bedrijf, maar de
onregelmatige werktijden zijn voor mij een té groot nadeel.
Zo kwam ik in gesprek met Cavv Zuid-Oost Salland die nog op zoek
was naar een chauffeur voor op de bulkwagen en/of de
grondstofwagen. Cavv Zuid-Oost Salland lijkt mij een mooi bedrijf
met een goede sfeer en werkend in het mooie Salland.
Ik kijk er naar uit om te beginnen in juni en u binnenkort de hand te
schudden.
Vriendelijke groet,
Frans Hulman
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Vliegenbestrijding in verblijfruimtes / stallen
en op vee

Fendona
Lurectron
Twenty One
Dimilin
Tectonik –pour – on
Boviclip

Voorradig in de winkel Heeten
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MELKTEST ANTIBIOTICA STARTSET COMPLEET
Detecteert alle MRL relevante antibiotica en sulfonamiden in melk en
melkproducten.
Productbeschrijving
Detecteert alle MRL
relevante antibiotica en
sulfonamiden in melk en
melkproducten.
Testkits ontworpen voor
het uitvoeren
afzonderlijke
antimicrobiële tests.
Melktest MT kits
bevatten 25 flacons en
speciale pipetten voor
het nauwkeurig nemen
van het melkmonster
van 100µl melk. Elke
reactieflacon is
gescheiden en kan worden gebruikt voor een enkele test.
De Melktest MT is een zeer gevoelige microbiële inhibitor-test op
remmers in de melk. Hierbij gaat het om MRL relevante antibiotica
zoals Bèta-Lactam, Tetracycline, Macrolide, Aminoglycoside,
Sulfonamide, Trimethoprim en anderen.
De Melktest MT is geschikt voor testen op koe-, geiten- en
schapenmelk; waaronder rauwe melk, gepasteuriseerde melk en
melkpoeder.
In de winkel Heeten hebben we deze tester op voorraad verkoop
€ 220.00
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