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Aan de leden en afnemers
De droogte is voorbij. Na er maanden op te hebben gewacht, is het
eindelijk gaan regenen. Het is mooi om te zien hoe veel dingen uit de
natuur zich snel kunnen herstellen. De meeste weilanden kleuren
weer groen. Toch is er op veel plaatsen veel droogte schade. Van
maïs zonder kolven, tot graan met een hele lage opbrengst. En ook
andere gewassen, zoals aardappelen, (waar helemaal geen
opbrengst van komt).
Dan wordt je als agrariër weer op de feiten gedrukt. Je hebt een heel
mooi beroep, maar bent ook heel afhankelijk van dingen waar je
geen invloed op hebt. En reken er maar niet op dat andere partijen
(waar onder ook de overheid) je komen helpen als het tegen zit. Nee
zelfs antwoord op hele eenvoudige en noodzakelijke vragen als
“mogen we toch beregenen”, laat heel lang op zich wachten. Het
bevestigt weer dat de prioriteiten in Den Haag toch ergens anders
liggen. Het draait eigenlijk alleen om stemmen en zoveel stemmen
hebben de agrariërs niet.
En toch denk ik dat we met onze nieuwe minister een goede
gevonden hebben. Alleen kan zij ook niet de mentaliteit in Den Haag
veranderen. Al doet ze daar zeker haar best voor. Maar veel zaken
liepen al voor dat zij kwam, en dan is het moeilijk een rijdende trein
een andere kant op te sturen. Dus laten we hopen dat er verandering
komt, al zat dat moeizaam gaan en nog lang duren. Onze steun zal
ze zeker nog vaak hard nodig hebben.
Grondstofprijzen
De granen stegen in de zomermaanden explosief in prijs vanwege
langdurige droogte. Dit had vooral betrekking op gerst en tarwe.
Als gevolg van goede maisoogsten in Oekraïne, de Balkan landen en
de USA is de prijs van mais de laatste weken wat naar beneden
gekomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ook gerst en tarwe wat
terugveren in prijs. De eiwitmarkt laat een wisselend beeld zien. Soja
laat de laatste tijd een dalende trend zien en rekent volop in de
samenstellingen. Onder druk van soja komt raapzaadschroot
inmiddels ook iets naar beneden. Echter is de raap t.o.v. de soja nog
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steeds erg duur. Vooral laag water zorgt voor extra kosten. Ook
zonnebloemzaadschroot is net als raap relatief duur.
Bijproducten zijn vooral flink in prijs gestegen. De beschikbaarheid
van vooral tarwegries en maisgluten is erg slecht. Daarnaast is de
suikerbietenoogst beduidend kleiner dan afgelopen jaar.
Prijsstijgingen komen op dit moment dan ook vooral weg uit de
bijproducten hoek.
Landbouwrelatiedag te Heeten
Op 26 september is de Landbouwrelatiedag in Heeten geweest. Het
is mooi dat een goed initiatief zo’n goede voortgang vindt en er ook
een goede aansluiting is met vragen onder de agrariërs. De opkomst
was weer goed. En voor degene die dit jaar niet konden, het is zeker
een aanrader waar je een keer geweest moet zijn.
Beurs Hardenberg
Op 23 tot en met 25 oktober zou de Landbouw Intensieve
Veehouderij dagen in Hardenberg gehouden worden. Echter de
organisatie heeft de beurs afgeblazen. Deze beurs zal in de
toekomst alleen nog maar in Venray worden gehouden. We proberen
in de week van de rundveedagen ook wat aandacht aan de
intensieve veehouderij te geven, want wij begrijpen dat u niet zit te
wachten op een rit naar Venray.
Op 30 oktober tot en met 1 november zijn er de Rundvee relatie
dagen. Uiteraard zijn wij dan weer van de partij. Als u langs komt
kunt u mee doen met de prijs vraag en kans maken om een mooie
prijs te winnen. Wij staan op dezelfde plaats als vorig jaar. Verderop
in het groene boekje kunt u de exacte locatie zien.
Zoals elk jaar heeft de beursorganisatie weer strengere criteria
gesteld over de minimale bedrijfsgrootte van wie een vrije
toegangskaart mag ontvangen. Wij zijn het daar niet mee eens, maar
moeten ons helaas daarbij neerleggen. Hierdoor kan het zijn, dat u
als trouwe klant geen toegangskaarten krijgt toegestuurd. Wilt u de
beurs bezoeken en heeft u geen uitnodiging ontvangen, overleg dan
even met uw adviseur en dan vinden we zeker een goede oplossing.
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Brandblusser keuring
In november gaan we weer de jaarlijkse brandblusserkeur ochtend
houden. Woensdagochtend 28 november in Heeten en
donderdagochtend 29 november in Haarle kan uw brandblusser
gekeurd worden. Door de keuring centraal te organiseren kan dit
tegen het zeer scherpe tarief van € 10,- incl BTW. U kunt in de
ochtend langskomen en op de keuring wachten. U kunt ook een dag
van te voren uw brandblusser brengen en deze een dag later
gekeurd weer ophalen.
100 jaar Zuid-Oost Salland
We zijn momenteel druk bezig met het opstellen van een mooi
naslagwerk over de historie van ons 100 jarig bestaan. En daarnaast
met de voorbereidingen van een mooi slotfeest hiervoor. Zoals wij al
eerder hadden aangegeven, zal dit door omstandigheden niet dit jaar
plaats vinden, maar in maart 2019. De exacte datum zal u nog van
ons door krijgen. Het beloofd een mooi feest te worden, waarbij we
laten zien, dat we er zeker weer 100 jaar tegen aan kunnen.
Vakantieperiode
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting kan het zijn
geweest, dat u soms iets langer moest wachten. Wij hebben getracht
de verdeling van de vakanties zo goed mogelijk te regelen, zodat u
als klant er het minste van merkt. Mocht u er hinder van hebben
ondervonden, onze excuses voor het ongemak.
Wij hopen u te mogen verwelkomen in Hardenberg.

Hans Verheul
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Melkvee-expert 2e kwartaal 2018
Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot melkvee-expert 2e
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 2e
kwartaal afgezet tegen het gemiddelde over 2017 en het 1e kwartaal
van 2018.
2e kwartaal 18
Bedrijfsgegevens
Melkgevende koeien
93
Totaal koeien
102
Droge koeien
9
Koe/dag
Melk (kg)
28.0
Vet %
4.33
Eiwit %
3.52
Vet & eiwitgrammen
2197
Koe/jaar
Melk (kg)
9329
KV kosten incl bijproducten 616
Melkgeld
3187
Saldo melk-voer
2576
100 kg meetmelk
Krachtvoer
22.9
Melkgeld (€)
32.72
Krachtvoer (€)
6.03
Bijproducten (€)
0.26
Voerkosten (€)
6.29
Saldo (melk-voer) €
26.43

1e kwartaal 18

Gem 17

93
103
10

93
104
11

28.2
4.57
3.65
2322

27.5
4.43
3.59
2202

9344
634
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

Ook in het 2e kwartaal van 2018 is er hard gemolken.
Met ruim 9300 kg melk, laat het 2e kwartaal een gelijk niveau zien
t.o.v het eerste 1e kwartaal 2018.
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De gehalten in de melk zijn als gevolg van de seizoensinvloeden iets
dalend.
Zowel het melkgeld als het saldo(melk-voer) komen wat lager uit.
De melkgeld opbrengsten lagen in het 2e kwartaal wat lager. De
krachtvoerkosten bleven op een gelijk niveau.
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Graskuiluitslagen 2018
We hebben de afgelopen maanden veel kuil uitslagen terug mogen
ontvangen van zowel 1e als 2e snede gras 2018.
De kwaliteit van de graskuilen is goed.
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de kuilen van 2018 t.o.v.
2017 minder extreem zijn mbt vertering en voederwaarde.
De VCOS ligt gemiddeld wat lager, waardoor de VEM ook wat lager
uitvalt.
Daarnaast liggen ook de suikergehaltes op een lager niveau.
Concreet zullen de graskuilen zich dus relatief rustig gedragen.
Het RE-gehalte ligt hoger dan afgelopen jaar.
In het voorjaar is er tijdig bemest maar door de kou bleef de
grasgroei lang uit. Toen de warmte eenmaal kwam, zagen we een
enorm explosieve grasgroei. Het gevolg is dat de eiwitgehaltes in de
kuil analyses hoog zijn maar wel zeer onbestendig (hoog FEB
gehalte) en een hoger nitraat gehalte. De conclusie is dan ook dat de
eiwitkwaliteit t.o.v. 2017 minder is.
ZOS gem 1e snede ZOS gem 1e + 2e snede ZOS gem 2e snede

DS%
VEM
VCOS
NH3
RE
WDVE
FEB
Suiker

46.1
945
78.7
8
171
76
57
90

50.2
936
78.6
7
180
83
54
97

50.9
902
76.5
7
167
74
48
80

De zwavelgehaltes liggen dit jaar veelal op het gewenste niveau.
Er zijn maar weinig uitslagen waarbij zwavel onder de 3 zit.
De extra aandacht voor zwavel bemesting werpt dan ook zeker zijn
vruchten af.
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We zien door de lagere bemesting uit drijfmest de
mineralen/sporenelementen in de kuilen langzaam zakken.
Wij zijn van mening dat het verstrekken van mineralen via “de bek”
van de koe het hoogste rendement geeft. Mineralen via voer
verstrekken is het meest efficiënt en je weet zeker dat de koeien de
mineralen goed opnemen. De afgelopen weken hebben wij onze
mineralen mengsels dan ook aangepast aan de huidige kuil
uitslagen. Vooral de gehaltes aan Jodium, Koper en Selenium gaan
in onze premixen omhoog. Door de aanpassingen in
mineralen/premix te doen en toe te voegen aan onze correctie
voeders, is de mineralen voorziening op uw bedrijf weer afgedekt.
Tot slot zijn
de
graskuilen
zoals
hierboven
beschreven
minder
gunstig voor
de bex
berekening
t.o.v. de
graskuiluitsla
gen van
2017.
VEM ligt wat lager en eiwit wat hoger. Concreet wordt de VEM/REverhouding nauwer, wat minder positief is voor de BEX.
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Mais Demo CAVV Zuid-Oost Salland
Op donderdag 6 september vond onze maisdemo plaats. Dit in
combinatie met de mogelijkheid om een punt te behalen voor uw
bewijs van vakbekwaamheid mbt de spuit licentie.
Met ca 60 personen is de maisdemo uitstekend bezocht.
Vele actuele onderwerpen zijn aan bod gekomen en besproken, o.a.
is er ingegaan op de meest actuele
bemestingsadviezen in snijmais.
Daarnaast is er richting volgend jaar
de discussie gevoerd, “hoe om te gaan
met onderzaai in snijmais”.
Vanuit Pioneer is een presentatie
gegeven omtrent toevoegmiddelen in
snijmais. Zeker dit jaar een hot item.
We zien percelen snijmais zonder kolf
en tevens veel mais wat een zware
schimmeldruk laat zien.
Ook hadden we dit jaar wederom de beschikking over een
veldlaboratorium om ter plekke de droge stof en voederwaarde te
bepalen.
Tot slot een levendige discussie omtrent
gewasbeschermingsmiddelen, schimmels en plagen.
Welke gewasbeschermingsmiddelen we aankomend seizoen in
kunnen zetten is erg
afhankelijk van al dan niet de
toepassing van onder zaai.
Het demoveld van afgelopen
jaar bestond uit 25
verschillende rassen.
In de Ultra vroege groep viel
het ras Autens op. Dit ras liet
veel massa zien in combinatie met een zware kolf.
In de zeer vroege groep trok LG 31205 onze aandacht. Dit ras heeft
uitstekende 2-jarige cijfers. Hoog in voederwaarde en opbrengst.
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Het ras stond er uitstekend bij. Het gewas is zeer stevig en laat veel
massa zien. De kolf was niet bovenmatig. De ervaring leert echter
dat de LG-rassen extra VEM scoren vanuit een uitstekende
restplantverteerbaarheid.
De Farmsaat rassen
laten in zijn
algemeenheid zware
kolven zien. De
stevigheid liet echter
hier en daar te
wensen over.
Al met al een zeer
interessante middag.
Mocht u nog
specifieke informatie
nodig zijn omtrent
bovenstaande,
raadpleeg dan uw
voorlichter.
Tot slot willen wij de familie Hunneman bedanken voor het ter
beschikking stellen van het demoveld.
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Nieuwe toevoegingen in onze konijnenvoeders
In het afgelopen voorjaar hebben we een uitgebreide praktijk proef
gedaan bij 1 van onze konijnenhouders met 2 extra toevoegingen in
ons voer ten behoefte voor een hogere gezondheidsstatus van de
dieren. Deze toevoegingen moeten zorgen voor meer rust in de
darmen en hierdoor een betere nutriënten opname uit het voer. Dit
moet de groei, voederconversie en uitval ten goede komen.
Hieronder staan de werkingen van beide toevoegingen uitgelegd. Als
eerste is dat Technomos, daarna Hepatron.
Technomos
Technomos is een extract welke verkregen wordt van de celwanden
uit bakkersgist en bevat hoge gehaltes van efficiënte werkende
Glucanen en Mannan-oligosacchariden (mos). De werking van dit
product is als volgt:
-

Blokkerende werking op pathogenen in de darm
Stimuleren van het immuunsysteem
Ondersteuning van positieve bacteriën in de darm en
verbeterde morfologie van het darmepitheel

De blokkerende werking op pathogenen in de darm door Technomos
gebeurt door de aanhechting van mos aan gram negatieve bacteriën
(E. coli en Salmonella). Door de
aanhechting van mos aan de receptoren
van gram negatieve bacteriën kunnen
deze zich niet meer aanhechten aan het
darmepitheel. Het gevormde complex
wordt daarna uitgescheiden via de mest,
als gevolg hiervan zal de pathogene druk
verlaagd worden en zal het darmepitheel
zich beter ontwikkelen.
Technomos stimuleert de groei van
positieve bacteriën in de darm. Mos heeft een direct effect op de
ontwikkeling van de hoogte van de darmvilli. Zowel mos als de
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toename in positieve bacteriën in de darm zorgt ervoor dat de villi
hoogte positief beïnvloed wordt, dit betekend een verhoogde opname
van nutriënten in de darm.
De derde werking van het product is het stimuleren van het
immuunsysteem. Dit gebeurt door middel van het activeren van
macrofagen en een toename van cytokines. Macrofagen spelen een
rol in het opruimen en verwerken van pathogene bacteriën en
cytokinen spelen een rol als signaalstof waardoor het
immuunsysteem pathogenen sneller herkend.
Hepatron
Het product Hepatron is betaine anhydraat (zuivere betaine), de
werking is als volgt:
-

Methyl donor, daardoor geschikt als vervanger voor
methionine of choline
Osmolytische functie, verbeterde waterretentie

Specifiek voor betaine anhydraat is de osmolytische functie.
Osmolyten spelen een belangrijke rol in de osmotische status van de
cellen. Een gezonde osmotische status betekend een behoud van
cel volume en waterbalans. Bij verstoringen, hyper osmotische
stress, zal water de cel uitvloeien. De cel reageert hierop door actief
energie te verbruiken via lonenpompen in de cel en elektrolyten de
cel in te pompen. Dit effect is slechts een tijdelijke oplossing.
Toevoeging van Betaine resulteert in opname van Betaine in de cel.
De opname van betaine in de cel geniet de voorkeur over
elektrolyten en heeft een langduriger effect. Hierdoor verhoogd de
celdruk waardoor minder energie nodig is voor de lonenpompen om
de osmotische status te bewaren. De osmolytische werking komt
voornamelijk van pas wanneer dieren herstellen van diarree, en
gedurende hittestress maar ook om de effecten van diarree van
diarree te verminderen. Daarnaast is een gezonde celwand beter in
staat weerstand te bieden tegen pathogene bacteriën.
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Aandachtspunten rondom dekken (geiten)
Voor het geiten dekseizoen begint is het van groot belang om u eerst
een aantal vragen te stellen voordat de bokken bij de geiten gaan,
onderstaand een aantal tips en adviezen:
 Heeft u voldoende bokken, en kunt u ze nog allemaal inzetten
om inteelt te voorkomen?
 Hoe lang mag het dekseizoen duren wanneer u een korte
aflampiek wil hebben?
 In welke periode wilt u dat de geiten gaan aflammeren?
 Hoeveel lammeren wilt u het komende seizoen aanhouden?
 Wat is de capaciteit van uw opfokstal, past dit bij uw
dekschema?
 Is het gewicht en leeftijd
van uw opfok voldoende
om te laten dekken?
Bokken
 Selecteer een type bok
dat goed bij uw
veestapel past.
 Zorg voor een juiste
conditie en gezondheid van uw bokken.
 Gebruik bij voorkeur een bok per 25-40 geiten.
 Gebruik bokken die ziektevrij zijn. (Cae en Cl gecertificeerd)
 Hoeveel geiten wil je evt bij de Ki doen. Door ki toe te passen
op uw beste geiten gaat u genetisch gezien het snelst vooruit.
De bokjes die uit ki geiten worden geboren kunt u aanhouden
voor de fokkerij.
 Neem uw bokken ook mee in het lichtregime op uw bedrijf, en
zet ze minimaal 3 weken apart voordat u ze inzet.
Geiten
 Bepaal vooraf goed welke geiten u bij de bok gaat doen.
 Controleer uw geiten voor het dekken op mogelijke
schijndracht
14

Afrikaanse varkenspest
Afrikaanse varkenspest (AVP) is volgens meldingen van het Animal
Disease Notification System van de Europese Unie bij gehouden
varkens vastgesteld in Italië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en
Oekraïne. In wilde zwijnen is het gevonden in Tsjechië, Estland,
Hongarije, Italië, Letland, Polen, Roemenië en Oekraïne en op 13
september 2018 in België.
België rekent op EU-steun bij AVP-crisis
De Belgische varkenssector heeft ernstig te lijden onder de AVPbesmettingen bij wilde zwijnen.
Het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) is bij 6 wilde zwijnen
aangetroffen. Als gevolg daarvan hebben slachterijen in Nederland
(Vion) en Duitsland (Tönnies) de grenzen voor Belgische varkens
gesloten en worden vleesproducten inmiddels door elf derde landen
geweerd. De stemming in de sector is zeer negatief.
Financiële tegemoetkomingen
Onze zuiderburen rekenen op financiële steun uit Europa om de
gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Dat zegt Jan Pauwels,
woordvoerder van het Vlaamse Ministerie van Omgeving, Natuur en
Landbouw. “We zijn bezig een actieplan te maken over de aanpak
van de Afrikaanse varkenspest. Op basis van dat plan vragen we of
er Europese middelen vrijgemaakt worden voor financiële
tegemoetkomingen voor bedrijven die schade hebben geleden.
Europa is in het verleden in gelijkwaardige situaties over de brug
gekomen.”
Maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen
Een van de mogelijke maatregelen om verdere verspreiding van AVP
te voorkomen is het plaatsen van een hekwerk om het risicogebied
met wilde zwijnen. Op die manier moet worden voorkomen dat
besmette zwijnen het gebied verlaten en het virus verspreiden.
Pauwels laat weten dat de bouw van het hekwerk niet op korte
termijn plaatsvindt. “Mogelijk is dit een optie op middellange termijn
met behulp van Europese ondersteuning.”
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België rekent in dit dossier zeer hard op steun vanuit Europa,
aangezien de financiële gevolgen van de uitbraak bijzonder groot
kunnen zijn voor veel bedrijven
Volgens Pauwels wordt momenteel overleg gevoerd over te nemen
maatregelen en eventuele schadevergoedingen. Mogelijk worden
varkensbedrijven dubbel omheind en moeten zij extra maatregelen
treffen op het gebied van biosecurity. “België rekent in dit dossier
zeer hard op steun vanuit Europa, aangezien de financiële gevolgen
van de uitbraak bijzonder groot kunnen zijn voor veel bedrijven”,
aldus de landbouwwoordvoerder.
Vleesvarkensnoteringen
De basisprijzen voor biggen kelderden woensdag met € 3,50 naar
€ 15. Inclusief toeslagen beuren varkenshouders niet of nauwelijks
€ 30 per big. “Zeer verliesgevend”, aldus de Vlaamse varkenshouder
Bart Vergote, die met angst en beven uitkeek naar de bekendmaking
van de vleesvarkensnoteringen.
Wat gebeurt er als varkenspest Nederland bereikt?
In het zwartste scenario wordt morgen varkenspest in Nederland
aangetroffen. Wat is dan het draaiboek? Een overzicht van de
belangrijkste maatregelen.
Voor de bestrijding van varkenspest heeft de overheid een draaiboek
met scenario’s, maatregelen en verantwoordelijkheden gemaakt.
Veel is gebaseerd op Europese regels en ervaringen met de
epidemie in 1996.
Ondanks de verschillen met klassieke varkenspest (KVP) hanteert de
overheid voor Afrikaanse varkenspest (AVP) hetzelfde draaiboek. Er
is één uitzondering: noodvaccinatie is niet mogelijk omdat een vaccin
tegen AVP ontbreekt.
Sectormaatregelen zijn niet standaard dezelfde. Dat hangt er van af
of varkenspest bij wilde zwijnen of op een varkensbedrijf wordt
aangetroffen - foto: ANP.
Binnen de maatregelen die de sector mag verwachten, maakt de
overheid een belangrijk onderscheid: wordt het virus in een wilde
zwijnenpopulatie aangetroffen of op een varkensbedrijf.
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In het eerste geval, zoals nu in België, wordt een besmet gebied
ingesteld. Daarin geldt een jachtverbod en wordt voorkomen dat
wilde zwijnen het gebied verlaten. Buiten de Veluwe en Meinweg
vindt afschot plaats.
Varkensbedrijven in het gebied worden gescreend. Er gelden strikte
regels rondom bezoek en buitenvarkens blijven binnen. In het gebied
geldt een tijdelijk vervoersverbod.
Uitbraak op een bedrijf
Groter zijn de gevolgen bij een uitbraak op een varkensbedrijf. Bij
een besmetting of ernstige verdenking wordt een algeheel
vervoersverbod van 72 uur afgekondigd. Dat geldt voor alle
transporten, behalve die van kadavers.
Pas 30 dagen na reiniging en ontsmetting van het laatste besmette
bedrijf kan de overheid beperkingen opheffen
Het getroffen bedrijf en alle bedrijven in een omtrek van 1 kilometer
worden geruimd. Contactbedrijven worden direct onderzocht en
mogelijk geruimd. Er komt een beschermingsgebied in een straal van
3 kilometer om het bedrijf. En in een straal van 10 kilometer komt
een toezichtsgebied. In deze gebieden gelden strikte regels,
waaronder geen vervoer van varkens.
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Pas 30 dagen na reiniging en ontsmetting van het laatste besmette
bedrijf kan de overheid de beperkingen opheffen. Wel zijn al eerder
versoepelingen mogelijk.
Onmiddellijk na het constateren van varkenspest moet rondom een
getroffen bedrijf een quarantainegebied komen te liggen.
Regio’s samengevoegen bij uitbraak
Verder vindt regionalisering plaats. Nederland is opgedeeld in 20
‘slapende’ deelregio’s, voornamelijk langs natuurlijke grenzen. Bij
een uitbraak worden regio’s samengevoegd zodat 5 tot 6 regio’s
ontstaan: één besmette regio en de rest vrij.
In eerste instantie mogen alleen transporten naar andere bedrijven
en bedrijfsbezoeken binnen een regio plaatsvinden. Vervoer naar de
slachterij buiten een regio is onder voorwaarden toegestaan. Voor
afvoer van mest is ontheffing mogelijk. Later ook voor
varkensvervoer tussen vrije regio’s.
Herbevolken van geruimde bedrijven mag vanaf 30 dagen na
reiniging en ontstmetting, mits vervoer in de die regio is toegestaan
Tijdens de varkenspestperiode kunnen bedrijven te maken krijgen
met een fokverbod en slacht- en opkoopregelingen. Voorwaarden en
termijnen hangen volledig af van de situatie en van verwachtingen
hoe de epidemie zich ontwikkelt. Herbevolken van geruimde
bedrijven mag vanaf 30 dagen na reiniging en ontsmetting, mits
vervoer in de regio is toegestaan.
Grote consequenties voor handel
Een uitbraak van varkenspest heeft grote consequenties voor de
handel. Bij varkenspest bij wilde zwijnen gelden buiten het getroffen
gebied formeel geen beperkingen. Dat is mondiaal afgesproken
binnen gezondheidsorganisatie OIE.
Landen kunnen echter wel stoppen met de invoer van levend vee.
Ook uitvoer van varkensvlees naar derde landen kan wegvallen.
Zoals nu veel Aziatische landen geen varkensvlees uit België en
Hongarije willen. Het hangt er ook vanaf wat in exportcertificaten is
omschreven.
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Als er een uitbraak op een varkensbedrijf komt, ligt de handel in
varkens en varkensvlees met andere landen compleet direct stil.
Bij een uitbraak op een bedrijf wordt alle handel in varkens en
varkensvlees tussen Nederland en andere landen stilgelegd. Dat is
vastgelegd in EU-richtlijnen. Vanuit vrije regio’s is later wel uitvoer
toegestaan, mits aan een reeks voorwaarden is voldaan.
Derde landen zullen een algeheel importverbod van dieren en
varkensvlees instellen. Nederland kan zelf ook een exportverbod
uitvaardigen. Later is vanuit vrije regio’s export wél toegestaan, maar
daarover beslist het importerende land.
Bron: Boerderij
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(G)één naald = groots effect
Biosecurity tip: Werk
netjes en schoon.

Verspreiding van
ziektekiemen en
virussen vormen
een grote
bedreiging voor
elk varkensbedrijf.
Het aloude
gezegde
‘voorkomen is
beter dan genezen’
is dan ook een
wijze raad. Dankzij
nieuwe inzichten
en (vaccinatie) methodes kunt u er gelukkig zelf veel aan doen
om de kans op ziekteoverdracht zo veel mogelijk te verkleinen.
Een grote stap voorwaarts in het voorkomen van het overbrengen
van ziektes en virussen van dier tot dier is ongetwijfeld het naaldloos
vaccineren. Maar in hoeverre verklein je hiermee de kans op
infectieoverdracht? “Het staat buiten kijf dat het vaccineren van
meerdere tomen met dezelfde naald een groot risico vormt op het
overbrengen van ziektes en virussen”, stelt varkensdierenarts Toine
Cruijsen van MSD Animal Health. “Vooral virussen als PRRS en
Circo breng je met een naald al gauw van dier op dier over, omdat
deze virussen rechtstreeks in het bloed terecht komen. Als je
naaldloos vaccineert, is het uitgesloten dat je, via de naald, een virus
van dier tot dier overbrengt. Ik zeg niet dat de kans op
ziekteoverdracht dan helemaal is uitgesloten, want je hebt nog met
andere factoren te maken. Maar met naaldloos vaccineren heb je het
grootste risico wel afgedicht. Via de naald gaat infectieoverdracht
heel gemakkelijk, omdat de huid doorbroken wordt en het virus via
het weefselvocht rechtstreeks in het bloed belandt. Via bijvoorbeeld
neus-tot-neus contact is vele malen meer virus nodig voor
besmetting. Eigenlijk logisch, zo’n virus krijgt dan achtereenvolgens
ook met een aantal natuurlijke barrières te maken.”
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Eén naald is goed begin
Simulaties laten zien in welke mate de kans op infectieoverdracht
wordt beïnvloed door bepaalde factoren, zoals de wijze van
vaccineren. “De afbeeldingen laten zien dat je al een enorme stap
kunt maken door voor elke toom een nieuwe naald te gebruiken. Het
is daarbij natuurlijk wel belangrijk dat je de rest van je biosecurity ook
goed op orde hebt. Je kunt wel keurig voor elke toom een nieuwe
naald gebruiken, maar wanneer je met dezelfde laarzen van de ene
toom bij de andere het hok inloopt, ben je eigenlijk aan het dweilen
met de kraan open.”
Hoewel Cruijsen al heel blij zou zijn als meer varkenshouders één
naald per toom zouden gebruiken, ziet hij naaldloos vaccineren als
de ultieme methode om de kans op infectieoverdracht te verkleinen.
“Als je per toom met één naald vaccineert, blijft het virus dan wel
binnen die toom, maar een groter aantal besmette dieren in een stal
geeft per definitie een hoger risico op verspreiding binnen het bedrijf.
Het is logisch dat met de groei van het aantal besmette dieren de
infectiedruk en dus het infectierisico toeneemt.”
Gouden biosecurity tips:
•
Werk altijd netjes en schoon;
•
Houd diergroepen strikt gescheiden;
•
Hanteer all-in/all out; dus geen vermenging van dieren van
verschillende leeftijdsgroepen; Houd tomen biggen zoveel
mogelijk bij elkaar.
•
Gebruik voor iedere diergroep ander materiaal. Voorzie
materialen zoals een bezem en schep per diergroep van een
kleur of nummer, zodat u voorkomt dat materiaal van de ene
diergroep bij een andere wordt gebruikt;
•
Verplicht iedereen die de stal betreedt om vooraf te douchen
en om voor iedere afdeling of diergroep een specifieke set
kleding en laarzen te gebruiken.
•
Werk netjes en schoon, ontsmet regelmatig je handen tussen
diergroepen.
•
Bezoek de dieren van jong naar oud en de quarantainestal als
laatste.
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Tekst: MSD Animal Health
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LNV-begroting 2019 varkens
Het ‘nieuwe’ ministerie van LNV zet met de eerste jaarbegroting
in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers,
tuinders en vissers. Ook spant LNV zich in om landbouw en
natuur zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Jonge boeren
krijgen extra steun. Kringlooplandbouw is
de kern.
Volgens LNV-minister Schouten zijn er forse
maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat,
biodiversiteit, een eerlijke prijs voor de boer en
voedselzekerheid. Daarom is innovatie een
belangrijke pijler in de LNV-begroting van
2019. De bijdrage aan Wageningen Research
is volgend jaar 92,7 miljoen euro en naar
kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat 90,8 miljoen euro.
Het versterken van de positie van de boer in de keten vindt Schouten
een belangrijk thema. Oneerlijke handelspraktijken worden
aangepakt en er komen initiatieven om de verbinding tussen burger
en boer te verbeteren. Ook komt er wet- en regelgeving voor het
makkelijker kleinschalig produceren van streekproducten. Verder is
in het regeerakkoord 75 miljoen euro gereserveerd om jonge boeren
te ondersteunen met bedrijfsovernames en investeringen in innovatie
te financieren.
Concrete euro’s
Belangrijk voor de (intensieve) veehouderij is het kabinetsvoornemen
om de leefomgeving in de veedichte gebieden te verbeteren. De 120
miljoen euro reeds toegezegde gelden om varkenshouders die willen
stoppen op korte termijn te ondersteunen, zijn opgenomen in de
LNV-begroting. Daarnaast is er 60 miljoen euro gereserveerd om
innovaties in stal- en veehouderijsystemen door te voeren, waarvan
40 miljoen voor de varkenshouderij.
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Circulair
Ook liggen de LNV-prioriteiten voor 2019 op het stimuleren van een
gezonde en duurzame voedselkeuze, voedselveiligheid én de
aanpak van voedselverspilling. LNV heeft de ambitie om de huidige
voedselverspilling in 2030 te hebben gehalveerd.
De POV is verheugd over de kringloopgedachte, want varkens zijn bij
uitstek ‘circulaire’ dieren. Bij de verwerking van granen, aardappelen,
suikerbieten, de productie van bier, enzovoorts komen grote
reststromen vrij, die nu al naar de varkenshouderij gaan. Wel dringt
de POV er bij de LNV-minister op aan de kringlopen breder te
bekijken. De circulaire economie steekt in op samenwerkingen met
andere sectoren, waardoor een reststroom van de ene sector tot
waarde wordt gebracht in de andere. Zo zouden varkens in de
toekomst wellicht ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
het oplossen van het vraagstuk van de voedselverspilling. Ofwel: de
reststroom van consumenten verwaarden.
Onduidelijkheden bij mest
Kringlooplandbouw biedt volgens de POV kansen voor
mestverwerking. Mestverwaarding is nu vooral ‘aanbod-gedreven’ en
moet zich tot een vraaggestuurde bedrijfstak ontwikkelen. Voor het
sluiten van agrarische kringlopen is volgens de POV een
professionele, optimale verwerking en vermarkting van biomassa van
dierlijke oorsprong cruciaal: zonder meststoffen van dierlijke
oorsprong zijn kringlopen niet te sluiten. LNV spreekt zich helaas niet
uit over de wijze waarop innovaties en verbeteringen op het gebied
van mestverwaarding gestimuleerd en gefaciliteerd gaan worden.
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Hardenberg
Rundvee &
mechanisatie
vakdagen
30,31 okt en 1 nov
2018

Openingstijden:
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Standnummer
2015
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Even voor stellen Rene Hallink,
Mijn naam is René Hallink en ik ben 43 jaar. Ik
ben getrouwd met Miranda en we hebben
samen 4 kinderen, Salomé(14),
Eliam(12),Manoi(8) en Josha(6). Ik ben een
vrolijke, levenslustige man, houd van sociaal
contact. Ik ben een geboren en getogen
Nijverdaller, waar ik ook naar school ben
gegaan. Vroeger maakte ik alles met een
soldeerapparaat, of het nu plastic, staal of een
printplaat was. Het leek mij verstandig om het
vak Electro te kiezen. Nadat ik de middelbare
school had afgemaakt, kwam ik tot de conclusie
dat dit toch niet helemaal mijn ding was. Mijn
vader was al jarenlang chauffeur bij de NTF, nu
RENDAC. Ik heb toen de keuze gemaakt om ook
vrachtwagenchauffeur te worden. Ik ben de chauffeursopleiding gaan
doen en heb een aantal jaren internationaal gereden. Toen ik op mijn
24ste trouwde, besloot ik een punt achter het internationale vervoer
te zetten om meer thuis te kunnen zijn. Daarna heb ik 12 jaar in de
bouwmaterialen gezeten tot ik hoorde dat ze bij FF Logistics
(ForFarmers) een chauffeur zochten. Diverse jaren heb ik vloeibare
FEED gereden en hebben ze me ook de gelegenheid gegeven om
het bulken te leren kennen. Omdat ik bij FF Logistics diverse
overnachtingen in de week had en om het weekend moest werken,
werd het, na zes jaar en ondertussen 4 kids, te zwaar om met de
thuissituatie te combineren. Bij RENDAC werd mij een baan
aangeboden. Op zich niets mis mee, maar ik miste mijn oude
werkzaamheden en het collegiaal overleg. Betrokken zijn en met
mensen omgaan vind ik heerlijk! Via een collega van de RENDAC
hoorde ik dat ze hier nog een chauffeur zochten. En ik ben heel blij
dat ik hier mag beginnen en heb er veel zin in om hier aan het werk
te gaan! Ik zie uit naar een prettige samenwerking en hoop dat ik een
goede aanvulling zal zijn van het CAVV-team.
Met vriendelijke groet,
René Hallink
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Te Koop
kalverboxen te koop zo goed als nieuw

Voor meer info
Tonnie Grolleman
0572-381549
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Speciale editie Triatlon Loo Bathmen
Afgelopen 25 augustus hebben een heel aantal “topsporters” van
CAVV Zuid Oost Salland met de 1/8 Triatlon van Loo Bathmen mee
gedaan. De triatlon stond dit jaar voor ons in het teken van onze
overleden collega’s Alwie en Harry van wie wij helaas veel te vroeg
afscheid hebben moeten nemen.
Alwie was een vervend sportman en heeft de triatlon geïntroduceerd
bij de CAVV. Het was dan ook een goede traditie geworden om met
de collega’s eerst de triatlon te volbrengen en vervolgens bij Alwie
thuis een gehaktbal te eten en een Mummelman te drinken.
Tradities moet je voortzetten en zo hebben wij met een heel aantal
collega’s ook dit jaar de triatlon volbracht.
Speciaal voor deze dag hebben we shirts ter nagedachtenis van
Alwie en Harry laten drukken.
Naast de “topsporters” waren er collega’s en de families van Harry
en Alwie aanwezig om ons aan te moedigen. Het was een prachtige
sportieve, gezellige dag en heel bijzonder om de triatlon voor Alwie
en Harry te volbrengen.
Na de triatlon zijn wij door Yvonne, Alwie zijn broers en zussen
ontvangen bij haar thuis. Daar hebben wij de triatlon geëvalueerd,
gelachen en stond er een hele lekkere lunch voor ons klaar met
gehaktballen en Mummelman.
Wij willen de families Slinkman en Deterd Oude Weme bedanken
voor de steun en support, het was een heel bijzondere en een
geweldig sportieve dag!
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