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Aan de leden en afnemers.
Op het moment van schrijven zitten we midden in de vakanties. De
droogte eist zijn tol. Toch is er in de tussentijd wel hier en daar regen
gevallen. Ik herinner me van vroeger dat als het regende het
meerdere dagen regende. Tegenwoordig komt het even met grote
hoeveelheden uit de lucht en daarna wordt het weer stralend weer.
We merken dat het klimaat verandert. En zo gaat dat ook met het
klimaat om ons heen in de samenleving. Kon je vroeger trots als boer
vertellen over je vak. Ben je tegenwoordig voorzichtiger om er over te
vertellen. Want je weet niet hoe de ander zal reageren. Dat is
jammer, want er is niks mooier dan trots over je mooie beroep te
vertellen.
Eigenlijk is het weer heel goed te vergelijken met de samenleving.
Had je vroeger een discussie over het agrarische werk dan duurde
die voort, maar werd nooit heftig. En meestal kon je vol trots vertellen
over je vak. Tegenwoordig kan het in de discussie fel aan toe gaan.
Echt wel noodweer en onweer en kom je er ook niet uit. En ben je
een keer met mensen die begrijpen hoe het zit, dan wordt het een
hele mooie zonnige discussie.
Het lijkt dan ook, dat de agrariër aan de ene kant in de samenleving
begrip wint. Kijk maar om ons heen, door de open dagen e.d. weten
steeds meer mensen weer hoe mooi het is om boer te zijn. Aan de
andere zijde heb je de mensen die een standpunt hebben, wat toch
nooit meer gaat veranderen. Dat zal niemand lukken. Daar ga je mee
in discussie, maar die gaan we toch nooit winnen.
Dus belangrijk, focus je op de mensen die wel open staan voor het
eerlijke verhaal. Voor mijn gevoel is die groep de laatste jaren fors
uitgebreid en dat hebben we toch maar mooi bereikt met alles wat
we er samen aan gedaan hebben. Echt iets om trots op te zijn.
En nu maar hopen op de regen die misschien wel met geweld naar
beneden komt, maar o zo nodig is.
De opbrengstprijzen op het moment van schrijven zijn in de meeste
sectoren goed. Toch beginnen bepaalde sectoren al weer onder druk
te staan. In de varkenshouderij was het goed, maar dat loopt al weer
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terug. Maar in het eerste half jaar is er in de meeste sectoren toch
eindelijk weer geld verdiend.
Qua mengvoeromzet zien we momenteel weer een kleine stijging.
Onze eigen productie blijft stabiel en de VLOG omzet is stijgende.
We kunnen dus de klanten die overstappen op VLOG goed
opvangen met uitbreiding van nieuwe klanten. Een teken, dat de
kleine regiocoöperatie gewaardeerd wordt. De landelijke cijfers laten
toch behoorlijke dalingen van ruim 4% in alle sectoren (behalve
geiten en konijnen) zien. Door de aanpassingen in de verlading is het
goed te produceren en weg te brengen.
Verbouwingen in Haarle
De nieuwe verlading loopt nu goed. We kunnen goed merken dat we
veel meer voer kunnen wegbrengen met dezelfde mensen, alleen
met een extra bulkwagen. De fabriek zit nu goed in mekaar en er is
weer iets ruimte.
Ook qua personele bezetting zijn met de komst van Arjan Deterd en
Erik Jansen Holleboom, alle plaatsen weer ingevuld en dan is het
mooi om te merken, dat de organisatie even weer in rust komt en
draait als een geoliede machine.
Daarnaast zijn we continue bezig met verder optimaliseren. Dit om
het productieproces nog efficiënter te laten verlopen. ook dit werpt
zijn vruchten af. Zaterdag productie wordt steeds meer een
uitzondering.
Grondstofprijzen
De oogsten lijken in Europa toch her en der last te krijgen van de
droogte. Hierdoor staan de opbrengsten behoorlijk onder druk. De
granen zullen qua prijs dan ook onder druk blijven staan en de
verwachting is dat ze zeker niet verder in prijs gaan dalen.
De oogsten in Amerika lijken goed te gaan en daar zal wel een
overschot aan producten komen. Hierdoor zal er het komende jaar
meer in Europa ingevoerd worden.
Daarnaast brengt ook de handelsvete van Amerika en China de
nodige onverwachte prijsschommelingen met zich mee. Door
opgelegde heffingen kan de vraag en aanbod op de wereldmarkt
plotseling verschuiven, wat dan ook rare prijsschommelingen kan
veroorzaken. Het is apart om te zien hoe een vete tussen 2 mensen
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in de wereld zulke gevolgen kunnen hebben. Hierdoor is het
voorspellen van de grondstofprijzen op korte termijn een stuk
complexer geworden.
Vakantiebestellingen
We hebben het al eerder over gehad, maar toch even voor uw
herinnering. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek,
kantoor, voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u
steeds goed van dienst kunnen blijven zijn. Indien u uw bestelling
tijdig doorgeeft, zullen wij er voor zorgen, dat u hier niets van merkt.
VoederWaarde.nl
Door de dalende mengvoeromzet en de concurrentie in de markt, is
VoederWaarde.nl weer super actueel. Belangrijk is het voor u als
afnemer te weten wat u voert. Wij zien dat andere bedrijven buiten
VoederWaarde.nl om ook transparanter gaan werken. Deze
bedrijven durven het kennelijk echter niet aan, deze transparantie
door een externe partij te laten borgen. Mijn ervaring is, dat het laten
zien en kunnen aantonen dat je transparant werkt, door de klant
gewaardeerd wordt.
Wij hebben onze jaarlijkse audit weer achter de rug en we zijn weer
geslaagd. De afwijking op de analyses van ons voer lag ver binnen
de marge. Dit is voor ons het bewijs, dat wij het productieproces
goed gecontroleerd hebben en alles goed functioneert.
Tenslotte willen wij u namens het hele team van Zuid-Oost Salland
ook een goede en zonnige vakantie toewensen.

Hans Verheul
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Ruwvoer.
Onderstaand artikel ligt in lijn met de kuilanalyses die we binnen
Zuid-Oost Salland ontvangen hebben van de eerste snede kuilgras
van 2019. De kwaliteit van het gras is hiermee hoog in aandeel eiwit
en verteerbare celstof geweest op moment van maaien. De
weersomstandigheden maakten het moeilijk om dit mooie gras ook
droog genoeg te kunnen inkuilen om de ideale omstandigheden voor
conservering te bereiken.
Veel verschil in eiwitkwaliteit eerste snede
Dit jaar is de eerste snede in grofweg drie etappes gemaaid. Een
groot deel rond Pasen, een ander deel de eerste week van mei en de
laatste etappe rond half mei. Uit onderzoek van Eurofins Agro blijkt
dat deze verschillen in maaimomenten voornamelijk hebben geleid
tot verschillen in eiwitkwaliteit.
Weinig veroudering door koude weer
Ondanks het grote tijdsverschil in maaimoment zijn de verschillen in
verteerbaarheid klein. Dit komt door de lage temperaturen van dit
voorjaar. De veroudering van gras is mede afhankelijk van
temperatuur. Bij warme temperaturen treedt er sneller verhouting op
en is het gras trager verteerbaar.
Veel verschil in eiwitkwaliteit
De verschillen in het oplosbaar ruw eiwit (RE) zorgen voor veel
verschil in de eiwitkwaliteit. Hoe hoger het percentage oplosbaar RE,
hoe onbestendiger het eiwit in de pens van de koe. De kuilen die
later zijn gemaaid zijn dus aanzienlijk bestendiger. Dit komt
voornamelijk doordat deze kuilen met een hoger droge
stofpercentage zijn ingekuild
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Droge stof

VCOS

RE-totaal

% oplosbaar RE

eind april

391

82

196

69

begin mei

362

81

185

66

half mei

439

80

191

61

Bron: Eurofins

Smakelijkheid najaarsgras
Richting het einde van de zomer verandert de samenstelling van het
verse gras, omdat er minder uren zonlicht op het gras komen zakt in
de regel het suikergehalte. Het suiker geeft veel smaak aan het gras
en om de vermindering in smakelijkheid te compenseren kan er
gebruik gemaakt worden van Natrium. Dit is met name interessant
voor beweiding omdat de dieren meer opname van vers gras. Een
gift van 75 kg graszout blauw per hectare is vaak al voldoende om dit
effect te bereiken.
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Mestboekhouding sturen nu het nog kan.
Het einde van het bemestingsseizoen komt al in zicht, tot en met 31
augustus mag er nog drijfmest uitgereden worden op grasland. De
Stikstofkunstmest mag tot en met 15 september op het land gebracht
worden. Tijdig berekenen wat er nog bemest kan en mag worden
voorkomt verliezen.
Nu kunt u nog bijsturen in de bedrijfsvoering om uw bemesting
optimaal uit te voeren en indien nodig mest af te voeren voordat het
in de winteropslag beland. Kortom een goed moment om te sturen
voordat we verderop in het jaar uit de bocht vliegen.
Om de
mestboekhouding
tegen het licht te
houden maken we
gebruik van een
centrale versie van
kringloopwijzer en
CRV-mineraal.
Wanneer u ook voor
uw bedrijf wilt dat we
meekijken naar deze berekeningen dan vragen we u ons te
machtigen om deze gegevens in te zien.
Wilt u ons machtigen, geef dit dan aan door een mail te sturen naar
rundveeteam@zuidoostsalland.nl
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Koper waarden onder de loep.
Op basis van signalen vanuit het veld is er de afgelopen maanden
extra aandacht besteed aan de kopervoorziening in
rundveerantsoenen. De CVB-normen en onderzoeken van
Schothorst vormen de basis waarop we rantsoenen optimaliseren, op
gebied van koper lijkt er toch een aanpassing van de norm te komen.
Vanuit het verleden is er vooral aandacht voor een kopergebrek,
hierbij zijn weerstandsproblemen met lagere productie, verminderde
vruchtbaarheid en gevoeligheid voor infecties voorbeelden van
tekortverschijnselen. De afgelopen tijd bericht de GD dat ze de
laatste jaren een structurele verhoging waarnemen in de
koperwaarden in de levers. Een te ruime kopervoorziening wordt in
de lever opgeslagen en deze voorraad stapelt zich op. Wanneer dit
langere termijn gebeurd komt de
weerstand van de koe hierdoor
onder druk als gevolg van een
verminderde leverfunctie.
Op basis van nieuwe inzichten
worden de normen voor koper in
het rantsoen daarom aangepast,
ook wordt er meer gekeken naar
interacties met andere mineralen.
Molybdeen en zwavel, en in mindere mate ijzer en zink hebben een
remmend effect op de koperabsorptie.
Waar de stijging vandaan komt is niet helemaal duidelijk maar wel
zien we een aantal mogelijke verklaringen. We komen de laatste
jaren steeds vaker losse toevoegingen tegen door voer en drinkwater
waar mineralen worden toegevoegd. Ook wordt er hierbij nog wel
eens gebruik gemaakt van koperverbindingen die gemakkelijker
opgenomen worden.
Wanneer u extra mineralen inzet op uw bedrijf is het advies dat niet
te doen onder het mom: “baat het niet, schaad het niet” Bekijk welk
effect dit heeft op de mineralenvoorziening en stuur naar een
optimale dekking; meten = weten, gissen = missen!
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Pilot project NIR-meting ruwvoer.
Om een rantsoen zo optimaal mogelijk samen te stellen is het van
belang de voederwaarde van alle componenten zo goed mogelijk te
waarderen. Voor de ruwvoeders in het rantsoen is er meestal een
kuiluitslag bepaald door een laboratorium die hiervoor de
voederwaarde weergeeft. Voor een groot deel gebeurd deze
voederwaardebepaling middels NIR-meting. NIR staat voor Nabij
Infra Rood. Nu blijft altijd de vraag of dit monster representatief was
voor de gehele partij. Om eventuele afwijkingen tussen de uitslag op
papier en de werkelijkheid te ontdekken zijn we nu vooral
aangewezen op onze eigen zintuigen. Dus het ruwvoer met eigen
ogen bekijken, voelen, ruiken en voor de liefhebbers zelfs proeven.
Hierbij krijgen we gevoel bij de producten en op deze manier
ontdekken we de grootste afwijkingen met de waarden op papier.
Nu er ontwikkelingen zijn op gebied van hand-held NIR apparatuur
zijn we benieuwd of dit een meerwaarde is op onze eigen zintuigen.
In overleg met laboratorium DUMEA uit Wijhe zijn we betrokken bij
een pilot-project om deze apparatuur praktijkrijp te krijgen. Hiervoor
is een belangrijke stap het ontwikkelen van een goede ijk-lijn voor de
NIR-meting. Deze ijk-lijn wordt gebouwd door metingen met het NIR
apparaat te koppelen aan een kuil-uitslag die op de standaard
manier is bepaald in het laboratorium.
Hiervoor zijn we op zoek naar bedrijven die bereid zijn mee te
werken aan dit project. Dat houdt voor u als mogelijk deelnemende
veehouder in dat de adviseur bij bedrijfsbezoeken metingen gaat
verrichten tegen het snijvlak van de kuil. Om de goede
referentiewaarde te krijgen dient deze kuil onderzocht te zijn door
DUMEA zodat de metingen en de kuiluitslag aan elkaar gekoppeld
kunnen worden. Wanneer u interesse heeft om ook mee te werken
aan deze pilot dan kunt u zich opgeven via
rundveeteam@zuidoostsalland.nl
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Silo veiligheid.
Er gebeuren ieder jaar in Nederland
ongevallen met bulksilo’s, vaak als gevolg
van ondeugdelijke silo’s. Graag vragen we
u om eens extra aandacht te hebben voor
veiligheid op uw bedrijf, een aantal punten
om eens goed naar te kijken:
Silo’s:
 Bereikbaarheid silo met de vrachtwagen
 Vervorming draagconstructie of silolichaam
 Roestvorming
 Zitten alle windverbanden eraan en zijn
ze juist gemonteerd
 Staat fundament
 Staat van los- en ontluchtingsbuizen
 (In de buurt van een) ondeugdelijke
mestput
 Goede en schone bereikbaarheid voor aansluiten
verlaadslang en stofzak.
 Scherpe / uitstekende delen
Verder is het altijd goed om zo min mogelijk
obstakels te hebben op het erf met name op
de route van het vrachtverkeer. Soms zijn
er risicovolle plekken op het erf die niet
direct zichtbaar zijn zoals oude
mestkelders. Het markeren of afzetten van
deze plekken helpt ongelukken voorkomen.
Kinderen op het erf zijn bijzonder
kwetsbaar, leg daarom de gevaren van
vrachtwagens uit. Dit leren kinderen op de
boerderij vaak al van jongs af aan, extra uitleg voor bezoekende
kinderen is altijd verstandig!
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Minder varkens geen taboe meer.
De POV stelt dat de warme sanering het aantal varkens in Nederland
definitief gaat verminderen. Van de circa 12,5 miljoen varkens gaat
er naar schatting vijf tot tien procent af. “De
sector werkt daar vrijwillig aan mee en komt zo
tegemoet aan de maatschappelijke wensen”,
zegt POV-voorzitter Linda Janssen. “Hierover
liggen er afspraken met de overheid evenals
over het verbeteren van de toekomst van de
bedrijven die doorgaan.”
Voor de herstructurering van de varkenshouderij
is 180 miljoen gereserveerd voor de warme
sanering. “Dat de met die gelden opgekochte varkensplaatsen weer
snel opgevuld zullen worden door groeiende bedrijven, is een
misvatting”, stelt Janssen. “Wij maken harde afspraken met de
overheid over het verbeteren van de leefomgeving door sanering.
Die afspraken zullen wij nakomen en wij vragen de overheid dat ook
te doen. Onder meer door belemmerende regelgeving weg te nemen
die innovatie en verduurzaming van ‘de blijvers’ tegenhoudt.”
Naast het genoemde bovengenoemde bedrag komt er 80 miljoen
euro aan innovatiegelden vanuit het klimaatakkoord beschikbaar. Dat
geld kan de sector inzetten voor innovatie en verduurzaming van
blijvende varkensbedrijven. Ook wil de sector samen met de
overheid en de vleesketen zich ontwikkelen naar markt- en
vraaggestuurd produceren en naar maatschappelijke toegevoegde
waarde. Vastgelopen regelgeving en juridische gaten staan deze
noodzakelijke ontwikkeling volgens Janssen in de weg. Daarom moet
de overheid gas geven op vergunningverlening voor innovaties op
het gebied van mestverwerking, de stikstofregelgeving (PAS), de
geurwetgeving en de ontwikkeling van stalsystemen die emissies
aanpakken bij de bron. “Het werken aan een beter milieu in de
praktijk, wordt al gauw onmogelijk gemaakt door juridische en
papieren obstakels. Daar is niemand mee gediend, de boer niet, de
maatschappij niet en ook het milieu niet.”
Bron: Varkens.nl
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Luchtwasser moet continu goed draaien.
Een luchtwasser is aangeschaft om te doen wat ie moet doen:
continu de uitstoot van ammoniak en geur beperken. De
omgeving dient zo min mogelijk hinder te ondervinden van het
houden van varkens. Herhaaldelijk vaststellen dat luchtwassers
niet (goed) functioneren, leidt tot lasten
onder dwangsom.
Een voorbeeld daarvan is het beslisdocument
voor Gedeputeerde Staten van Gelderland
gedateerd 16 juni 2019. Daarin staat dat na
(her)controle was gebleken dat nog steeds niet
alle vijf luchtwassers goed werkten van een
varkenshouderij waarbij de provincie voor de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het bevoegd
gezag is. Na ontvangst van het definitieve schrijven krijgt de
varkenshouder 4 weken om ervoor te zorgen dat alle luchtwassers
op zijn bedrijf zijn ingeregeld. Ook moet hij gedragsvoorschriften
opstellen waarin staat wat er moet gebeuren indien de
luchtwassystemen onverwachts niet goed werken. Mocht dat alles bij
een volgende handhavingscontrole niet
gebeurd zijn, dan hangt een boete van
maximaal 55.500 euro boven zijn
hoofd.
De omgevingsdienst controleerde de
inrichting medio september 2018 op
naleving van de milieuwetgeving. Toen
bleek dat de vijf luchtwassers niet
(goed) werkten en is afgesproken dat
dat eind 2018 opgelost zou moeten
zijn. Eind februari 2019 is het bedrijf
opnieuw gecontroleerd en bleek nog
steeds geen enkele luchtwasser in de periode na 1 januari 2019
goed te hebben gefunctioneerd. Twee luchtwassers hebben 100
procent van de tijd niet gefunctioneerd. Één luchtwasser
functioneerde 80 procent van de tijd, één wasser 57 procent en één
44 procent van de tijd. Het betreffen overtredingen waarbij sprake is
13

van een aanmerkelijke milieuschade door overmatige uitstoot van
ammoniak en stikstof en maatschappelijke onrust door geurklachten.
Met het opleggen van een dwangsom wordt de veehouder
gedwongen maatregelen te treffen zodat de luchtwassers goed
functioneren en blijven functioneren. Een redelijk termijn om dat op
orde te maken blijkt vier weken te zijn.
De hoogte van de dwangsombedragen staan
volgens de GS van Gelderland in verhouding
tot het geschonden belang. 1.000 euro per
week per niet goed functionerende
luchtwasser tot een maximum van 10.000
euro per wasser. Elke week dat er niet wordt
voldaan aan de milieuwetgeving zal een
dwangsom van 500 euro worden opgelegd
met een maximum van 5.000 euro. En een
bedrag ineens van 500 euro als de
veehouder geen gedragsvoorschriften van het gebruik en onderhoud
van de luchtwassers op zijn bedrijf heeft opgesteld.
Bron: Varkens.nl
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Vermogenspositie versterken.
Het inschatten van toekomstige voerwinsten is lastig. Zeker als
een dierziekte als Afrikaanse varkenspest in landen met
belangrijke afzetmarkten de productie van varkensvlees fors
laat krimpen. Daarom zal 2019 het uitzonderlijke jaar 2017 in de
varkenshouderij gaan evenaren.
Dat verwacht Kees Ligthart, senior agrarisch bedrijfsadviseur bij
ABAB. “De realisatie van de eerste twee kwartalen en de
verwachting voor het tweede half jaar bewijzen maar weer dat de
voerwinst in de varkenshouderij zich niet altijd laat voorspellen.
Externe en bijzondere omstandigheden laten hun invloed gelden.”
Volgens Ligthart kan er in de varkenshouderij weer gebufferd
worden. Oftewel: ze kunnen de vermogenspositie van hun bedrijf
versterken. De biggenprijzen voor de zeugenhouder bevinden zich
nu op een hoog niveau. Bij de vleesvarkens heeft de voerwinst zich
in het tweede kwartaal sterk hersteld door de gestegen vleesprijs.
De oorzaak ligt volgens hem in de flink aangetrokken export van
varkensvlees in zowel volume als prijs. China trekt hard aan de
vleesimporten omdat in het ‘varkensrijkste’ land ter wereld Afrikaanse
varkenspest (AVP) heerst. Ongeveer 30-35 procent van de totale
varkensstapel in China zou inmiddels zijn geruimd. Dat beïnvloedt de
inlandse en mondiale productie van varkensvlees enorm. China zal
veel meer vlees moeten importeren om te voorzien in de consumptie
van de ruim 1,4 miljard Chinezen. Door de zuigende werking van
China zijn de varkensprijzen ook in Europa enorm gestegen.
In Europa blijft de sfeer volgens Ligthart ook gespannen. De
uitbraken van AVP bij wilde zwijnen in België blijven nog steeds
beperkt tot het ingesloten gebied in de Ardennen. In Polen zijn recent
wel enkele AVP-uitbraken geweest op commerciële
varkensbedrijven. Zolang de AVP-situatie niet al te veel veranderd,
blijven de Europese grenzen open. Maar het blijft erg spannend en
het is belangrijk om alle mogelijke voorzorgmaatregelen te nemen
om verdere verspreiding van AVP te voorkomen, aldus het ABABbericht.
Bron: Varkens.nl
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Juiste voedingsvezels positief voor darmgezondheid
biggen .
Het verstrekken van de juiste voedingsvezels aan biggen heeft
een positieve invloed op hun darmgezondheid. Een
zeugenhouder kan door de inzet van de juiste vezels de
darmgezondheid en
darmflora van de biggen
positief beïnvloeden,
weet Booijink
Veevoeders.
De microbiota in de darm
van biggen spelen een
belangrijke rol voor de
darmgezondheid, de
weerstand tegen ziektes en
de ontwikkeling van veel fysiologische lichaamsfuncties. De
samenstelling van de darmflora is echter gevoelig voor verstoringen
door verschillende omgevingsfactoren. De juiste voedingsvezels
daarentegen hebben een positieve invloed op de darmgezondheid,
stelt Booijink Veevoeders in haar nieuwsbrief.
Opbouw immuunsysteem
Bij de geboorte zijn het maagdarmstelsel en het immuunsysteem van
een big nog niet voor 100 procent functioneel. In de loop van de tijd
ontwikkelt deze zich verder. Bij het passeren van het geboortekanaal
verkrijgt een varken zijn eerste bacteriën van zijn moeder. Na deze
eerste kolonisatie speelt het voer een belangrijke rol bij het vormen
van de darmflora. Daarbij zorgt een meer divers dieet tot meer
diversiteit in de darmflora, waardoor de darmgezondheid beter in
stand wordt gehouden. Booijink onderstreept dat het belangrijk is een
onderscheid te maken tussen inerte vezels en fermenteerbare
vezels. Inerte vezels worden niet verteerd en ook niet gefermenteerd.
Het toevoegen van deze vezels verlengt de verblijfstijd van het voer
in het maagdarmkanaal en vermindert de hoeveelheid ziektekiemen
(zoals E. coli) in de dunne darm. Ook is er een positief effect van op
de ontwikkeling van het maagdarmkanaal in biggen aangetoond.
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Fermenteerbare vezels aan de andere kant worden niet verteerd,
maar door bacteriën in de dikke darm gefermenteerd. Fermentatie
van vezels leidt tot de productie van vetzuren die energie leveren
voor de darmflora en de wand van de dikke darm. Volgens Booijink is
bij jonge dieren deze fermentatiecapaciteit nog beperkt. Deze neemt
toe als dieren ouder worden. In haar assortiment biggenvoeders zegt
Booijink rekening te houden met de verschillende vezels. Daarbij is
de verhouding en de hoeveelheid van de gebruikte vezels afhankelijk
van de leeftijd van het big en het doel van het voer. Door de inzet
van de juiste vezels is een zeugenhouder in staat de
darmgezondheid en darmflora van de biggen positief te beïnvloeden.
Bron: Pigbusiness

Akkoord Diergezondheidsfonds 2020-2024.
Vlak voor het zomerreces stuurde LNV-minister Carola Schouten het
convenant diergezondheidsfonds (DGF) naar de Tweede Kamer.
Eind juni hebben alle betrokken partijen het DGF-convenant 20202024 ondertekend.
Voor de varkenssector zijn de kosten geraamd op 16.947.300 euro
voor de convenantperiode van 5 jaar. Deze kosten worden voor helft
door de overheid betaald en de andere helft moet de varkenssector
bijeenbrengen. Het geld gaat naar basismonitoring, het beschikbaar
houden van destructiecapaciteit, onderzoek naar (nieuwe)
dierziekten en bijvoorbeeld de activiteiten van de SDa de
crisisfaciliteit High Containment Unit.
Daarnaast zijn bestrijdingskosten geraamd op 41 miljoen euro,
waarvan 22 miljoen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest.
Bij een uitbraak van een veewetziekte zijn dat uitgaven voor
bijvoorbeeld screening, noodvaccinaties en een financiële
vergoeding voor geruimde dieren. Ook hiervoor geldt de 50-50
afspraak. Als de werkelijke preventie of bestrijdingskosten hoger
uitvallen dan de vastgestelde plafonds, dan neemt de het ministerie
van LNV die overschrijding voor haar rekening.
Bron: Varkens.nl
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De nieuwe wetgeving.
Onder de huidige wetgeving mag biggenvoer voor biggen tot een
leeftijd van 12 weken 170 mg koper per kg voer bevatten. De nieuwe
wetgeving schrijft de volgende, lagere kopergehaltes per kilogram
voer voor:
•

Speenvarkens en gespeende biggen tot en met 4 weken na
spenen: maximaal 150 mg/kg.

•

Biggen vanaf de 5e week na spenen tot en met 8 weken na
spenen: maximaal 100 mg/kg.

•

Varkens vanaf 9 weken na spenen: maximaal 25 mg/kg, wat
gelijk is aan het oude gehalte.

Aanpassingen in onze voeders
De standaard biggenvoeders binnen ons voerassortiment worden
uiterlijk 13 augustus a.s. aangepast naar de nieuwe kopergehaltes.
Alle speenvoeders bevatten dan maximaal 150 mg koper per kg en
biggenvoeders 100 mg/kg. Voor deze standaard voeders
2618 Biggenkorrel OPTIMAAL PLUS
2619 Biggenkruimel OPTIMAAL NUCLEO 50
2620 Biggenkorrel OPTIMAAL NUCLEO 50
2631 Biggenbrok OPTIMAAL NUCLEO 50 + BZ
verandert er niets met betrekking tot het bestelproces.
Er wordt tevens een aantal nieuwe voeders in ons assortiment
opgenomen dat geschikt is om 150 mg/kg koper tot 4 weken na
spenen te voeren, waaronder de
2621 Biggenkorrel OPTIMAAL NUCLEO 50 + K
18

Wat doet koper?
Koper is een essentieel spoorelement dat gebruikt wordt in
biggenvoer, omdat het bijdraagt aan goede prestaties van het dier.
Voor normale groeiprocessen hebben biggen ongeveer 5 tot 10 mg
koper per kilogram voer nodig. Alles daarboven heeft een
groeibevorderend effect. Daarnaast zijn hoge kopergehalten gunstig
voor de darmgezondheid en op die manier helpt koper diarree te
voorkomen.
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Konijn met krieken.
4 personen
1 konijn, in stukken verdeeld
20 g boter
1 el olijfolie
2 uien, fijngesnipperd
2 wortels, gesneden
250 ml kriekbier
water
400 ml kalfsfond
1 takje tijm
1 laurierblaadje
peper en zout
1 bokaal krieken
(700 g, uitgelekt 300 g)
Aardappelen
Voorbereiding 15 min

Bereiding 70 min

Bak de stukken konijn aan in de boter en olijfolie. Kruid met peper en
zout. Neem uit de pan en dep wat af. Stoof de uien en de wortels aan
in een stoofpot. Leg de stukken konijn in de pot en overgiet met de
fond en het bier. Voeg water toe tot alles onderstaat, samen met
de tijm en het laurierblad. Laat op een zacht vuur circa 1 uur gaar
sudderen. Schuim regelmatig af. Neem het vlees en de wortels eruit
en houd ze warm. Zeef de saus, breng op smaak met wat peper
(zout is niet nodig, de bouillon bevat dat al) en laat inkoken tot een
lichte sausdikte. Doe er de krieken en het vlees opnieuw bij en laat
opwarmen in de saus. Serveer met (gebakken) aardappelen.
Eet smakelijk
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Maïsdoolhof bij kinderboerderij Dondertman.
Kinderboerderij Dondertman heeft met een perceel maïs
(Maïszaden zijn aangeboden zoor Zuid-Oost Salland) een hele leuke
en educatief maïsdoolhof gemaakt met als thema ‘Beleving door de
koe’

Onze collega`s zijn gelukkig
niet verdwaald
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