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Aan de leden en afnemers
De eerste maand van het jaar zit er op. Een echte winter hebben we nog
niet gehad. Maar dat kan in februari nog komen. De mestkelders raken vol
en op het moment van schrijven is het nog niet zeker of we op 1 februari al
met de mest het grasland op mogen. Daarnaast valt er nog steeds
neerslag, wat de bereikbaarheid van het land er ook niet beter op maakt.
Dus het gaat er echt om spannen.
Er was zelfs zoveel water gevallen, dat in het Noorden een dijkdoorbraak
dreigde. Laten we hopen dat we dit jaar een jaar krijgen met minder
extreem weer en dus een goede ruwvoerwinning.
In de meeste sectoren loopt het goed, maar toch wil de vleesvarkensprijs
maar niet omhoog. Het voer is aan de prijs, maar de opbrengsten van de
vleesvarkens maken dat niet goed. Dit terwijl het aanbod toch lijkt te
verminderen. Er zal ook in deze sector weer wat verdiend moeten worden.
Het schmallenbergvirus breidt zich verder uit en voor de rundveehouderij
is het afwachten wat daar de gevolgen zullen zijn. Op dit moment is dat
nog steeds onzeker. De melkproductiedaling door de zomergriep is bij de
meeste bedrijven gelukkig al wel achter de rug.
De sluisdeuren bij Eefde zijn door een technisch mankement gesloten.
Gelukkig stagneert de aanvoer voor ons hierdoor niet. Maar het is spijtig te
zien hoe collega’s in de industrie hier grote problemen door hebben. Het
blijft toch belangrijk om niet van 1 wijze van aanvoer afhankelijk te zien. Dit
geeft toch weer aan, dat wij als kleine speler in de markt zeer goed gesteld
staan.
Ondernemer van het jaar.
Tijdens de Nieuwjaar receptie van de Haarlese Ondernemers Vereniging,
is uw coöperatie CAVV Zuid-Oost Salland uitgeroepen tot de ondernemer
van het jaar 2011. Wij zijn blij te constateren, dat wij ook hier in Haarle
enorm gewaardeerd worden. Ik wil u als eerste u als lid/afnemer feliciteren
met het behalen van de prijs. Zonder uw vertrouwen in CAVV Zuid-Oost
Salland was dit allemaal niet mogelijk geweest. Daarnaast wil ik ook mijn
collega’s, het bestuur en de raad van commissarissen van harte feliciteren
met het behalen van de prijs. Door jullie goede inzet en motivatie zijn wij
gekomen tot waar wij nu staan. En deze prijs laat zien, dat ook anderen
zien hoe goed wij als team functioneren. Het is mooi om te zien, dat iets
waar we met zijn allen voor gaan, ook door anderen opgemerkt en
gewaardeerd wordt.
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Grondstofprijzen
De grondstofprijzen willen toch niet verder zakken. Zoals een maand
geleden nog een geleidelijke daling te zien was, zijn de grondstofprijzen
ondertussen zelfs iets gestegen. Dit terwijl elke markt analist aangeeft dat
er overschotten zijn. Het lijkt er helaas op, dat de speculanten de grip weer
op de markt terug hebben gekregen en dat de emotie het weer wint van de
realiteit.
Toch door een goede inkoop verwachten we, dat er geen stijging in de
mengvoerprijzen zal komen. Een echte daling, zoals wij die eerder
voorzagen, lijkt voorlopig uit te blijven.
Omzet
De omzet van het afgelopen jaar is ook bekend. De door ons
geproduceerde eigen voeders zijn op een gelijk niveau gebleven. Dit
terwijl de Nederlandse markt verwacht op een min van 6 tot 7 % uit te
komen. Het is goed om te zien, dat wij ook dit jaar het beter hebben
gedaan dan onze concurrenten. Met name in de vleesvarkensomzet is een
daling te zien. Door de slechte prijzen in de sector zijn er veel bedrijven
geweest, die enkele ronden hebben leeg gelegen. Toch hebben de andere
sectoren dit weer gecompenseerd. Dit laat zien,dat u als klant weer het
volste vertrouwen in Zuid-Oost Salland heeft.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal waarschijnlijk dit jaar op dinsdag 27 maart plaats
vinden. Wij zijn momenteel in gesprek met een interessante spreker.
Doordat het nog niet helemaal rond is, kunnen we hier nog niet veel over
zeggen. Maar het beloofd zeker een interessante en leerzame avond te
worden.
Noteer de datum vast in de agenda en wij hopen net zoals vorig jaar een
hoge opkomst te verkrijgen. Hiermee zien wij dat u zeer betrokken bent bij
uw coöperatie.

CAVV Zuid-Oost Salland
Ondernemer van het jaar 2011
HAARLE – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Haarlese
Ondernemersvereniging (H.O.V.) werd zaterdagavond voor de 16e keer
de titel ‘Ondernemer van het jaar’ uitgereikt. Tot ondernemer van het jaar
2011 werd directeur Hans Verheul van de Coöperatieve Aan- en
Verkoopvereniging (CAVV) Zuid-Oost Salland uitgeroepen.
Zelf zag hij het meer als een titel voor de onderneming van het jaar in
plaats van ondernemer van het jaar. Volgens voorzitter John van de Ven
van de onafhankelijke commissie die de ondernemer van het jaar
selecteert, moet de titel gezien worden als een erkenning van de
dorpsgemeenschap. Volgens de jury is de CAVV een onderneming die
ondanks bedreiging toch succesvol is gebleven.
De prijs werd burgemeester Anneke Raven overhandigd aan directeur
Hans Verheul. De prijs bestaat uit een wisseltrofee, een beeld van de
Haarlese kunstenaar Leo Kemper, en een blijvend aandenken. Ook de
voorzitter van de raad van toezichthouders, Peter Hollegien, en de
voorzitter van het bestuur, Gerard Stroek toonden zich zeer vereerd met
de toekenning van de titel. De Haarlese medewerkers Willie Kemper en
Han Verhoef zetten met een ware conference hun directeur nog eens
extra in het zonnetje.
Bron RTV Hellendoorn

BOP plan voor de varkenshouderij
Het is nu alweer 2012. Dit betekent, dat het laatste jaar is in gegaan om
uw bedrijf klaar te maken voor 2013. Door de slechte jaren in de sector
zullen er veel bedrijven zijn, die dat niet gaan halen. Al is het ten eerste
omdat de bank geen financiering hiervoor wil verstrekken. Het blijft dus
nog onzeker, hoe staatssecretaris Bleker hier mee om gaat. Zal er
opnieuw een uitstel komen. Op dit moment is er niks wat daar op wijst, dus
is het zaak om wel verder te werken aan de plannen om 1 januari (of voor
sommigen 1 juli) 2013 klaar te zijn. Mocht u hieromtrent nog vragen
hebben, kunt u dat altijd met uw voorlichter bespreken.
Hans Verheul
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Invloed van laag fosfor in melkveerantsoenen op
gezondheid en vruchtbaarheid
Schothorst Feed Research heeft onderzoek gedaan naar het fosforgehalte
(P) in melkveerantsoenen.
Hieruit zijn de volgende bevindingen samengevat.
Bedrijven die een groot gedeelte maïs silage in het rantsoen hebben,
kunnen theoretisch een grotere P-verlaging bereiken dan bedrijven die
een groot gedeelte graslandproducten in het rantsoen hebben. Hierdoor
komen de bedrijven met een hoog aandeel maïs silage in het rantsoen
eerder in aanmerking om beneden of op de huidige P norm te komen.
Fosfor huishouding in het dier
Algemeen wordt verondersteld dat een tekort aan P via het rantsoen
gedekt kan worden door mobilisatie van lichaamsreserve. De vraag is
echter hoe groot die reserves zijn en hoe gemakkelijk die aan te spreken
zijn. Fosfor zit voor een deel in organische verbindingen (DNA, celwanden,
enzymen) en die zijn zo goed als niet mobiliseerbaar. Maar de
belangrijkste voorraad P zit in de botten: 4 tot 5 kg. Het is echter niet
bekend hoe snel en hoeveel van dit P mobiliseerbaar is. De regulatie van
P-gehalte in het bloed hangt nauw samen met die van Ca.

Invloed van laag P op korte termijn
De effecten van verlaging van P op korte termijn spelen vooral rondom het
afkalven. Een drietal gezondheidsproblemen wordt in verband gebracht
met een lage P-voorziening: hemoglobinurie, het downer cow syndroom
en lever falen.
- Hemoglubinurie is de uitscheiding van hemoglobine met de urine als
gevolg van het kapotgaan van rode bloedlichamen. (de urine is
rood(bloed) van kleur) Rode bloedcellen zijn zeer actief en gevoelig
voor een tekort aan P. Bij een tekort wordt de mineralenhuishouding
van de cellen verstoord en gaan de cellen kapot.
-

Downer cow komt voornamelijk voor bij dieren die na het afkalven
melkziekteverschijnselen vertonen. Deze koeien worden in eerste
instantie geholpen met een Ca infuus. Maar bij sommige dieren blijkt
dit onvoldoende te helpen: Dieren zijn wel alert, maar kunnen niet
opstaan. Deze dieren hebben vaak een te laag bloed P. Oorzaak
hiervan is dat na het infuus de Ca spiegel in het bloed snel op peil
komt, echter doordat de uitscheiding van P via urine en speeksel nog
enige tijd voortduurt, daalt het P gehalte in bloed verder. Deze dieren
hebben dan ook een verhoogd gehalte aan P in de urine. Toediening
van extra P is nodig om deze dieren weer op de been te krijgen.

-

Lever falen hangt nauw samen met een te laag P in het bloed. Uit
recent onderzoek bleek dat bij melkkoeien het gehalte aan P in de
lever daalt met toenemend gehalte aan vet in de lever. Wat oorzaak of
gevolg is, is niet duidelijk. Wel wordt aangenomen dat dieren met vette
levers meer problemen met het P gehalte in het bloed hebben.

P en Ca vanuit het rantsoen worden opgenomen in de darm en benut voor
de uitscheiding met de melk. De overmaat aan Ca wordt uitgescheiden
met de urine en die van P via speeksel met de mest. Bij een laag bloed Ca
gehalte wordt de bijschildklier gestimuleerd in de afgifte van het
parathormoon (PTH). PTH stimuleert het vrijmaken van Ca en P vanuit de
botten en de omzetting van vitamine D in de actieve vorm, die de opname
van Ca en P uit de darm en uitscheiding van Ca en P met de urine
stimuleert. PTH stimuleert tevens de uitscheiding van P met het speeksel
en zo de uitscheiding met de mest.
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Invloed van laag P op langere termijn
Op lange termijn zijn mogelijk negatieve effecten op voeropname,
verteerbaarheid van het rantsoen, melkproductie, gezondheid en
vruchtbaarheid te verwachten.

Groeiseizoen 2011
2011 gaat de boeken in als een zeer apart jaar voor de grasoogst. Het was dit jaar
voor u als ondernemer soms passen en meten om het gras/maïs droog genoeg
en aan de gewenste kwaliteit te laten voldoen. De mei-kuilen waren bijzonder
goed, de snede’s daarna wisselden wel eens van kwaliteit. In sommige najaarskuilen was het grond gehalte bijzonder hoog. Dit kost veel voederwaarde en is
dus zeker een aandachtspunt. In de 3 tabellen hieronder zijn de kuilen van CAVV
Zuid-Oost Salland vergeleken met het BLGG AGROXPERTUS gemiddelde.
Maïskuilen: Er zijn 130 maïskuilen bij de klanten van CAVV Zuid-Oost Salland
onderzocht.

Conclusies:
-

Aanscherping van de P-efficiëntie op melkveebedrijven zal leiden tot
lagere P-gehalten in de rantsoenen. Gemiddeld wordt in de
Nederlandse rantsoenen boven de huidige P norm gevoerd.

-

De belangrijkste P-voorraad in het dier zit in het bot. Het is echter
onduidelijk hoeveel van en hoe snel deze P beschikbaar gemaakt kan
worden, als in begin lactatie de behoefte door uitscheiding met de melk
fors toeneemt.

BLGG AGROXPERTUS

-

-

-

-

Een drietal gezondheidsproblemen wordt in verband gebracht met een
te lage P-voorziening: Hemoglobinurie, het downer cow syndroom en
lever falen. Deze problemen komen vooral voor direct na afkalven.
De huidige bruto norm van P (3,4 g/kg DS) is voldoende voor een
goede voeropname en melkproductie en –gehalten. Bij extreem lage
niveaus (2,5 g/kg DS) wordt een lagere voeropname en productie
gezien.

Maiskuilen
Droge stof

Vem

Ruw eiwit

Fosfor

Zetmeel

CAVV Zuid Oost Salland
2011

365

984

72

1,8

353

2011 BLGG

353

986

71

2,0

349

2010 BLGG

350

975

74

2,0

357

350

975

72

2,0

352

5-jarig gemiddelde BLGG
e

e

1 snede: Er zijn 48 1 snede graskuilen bij de klanten van CAVV Zuid Oost
Salland onderzocht. Deze kuilen zijn gewonnen voor 1 juni.
BLGG AGROXPERTUS

Mei kuilen
Droge stof

Te laag P heeft negatief effect op de verteerbaarheid. Wanneer het
niveau aan P in het dier daalt, zal de recycling naar de pens dalen en
de effectiviteit van pens microben vermindert worden. Dit zal tot uiting
komen in een lagere celwandverteerbaarheid.
In rantsoenen waarin dieren meerdere jaren achter elkaar strak op de
huidige norm gevoerd wordt, blijkt dat na 2 lactaties de
energiehuishouding minder optimaal verloopt in vergelijking met dieren
die op 125% van de huidige norm gevoerd worden. Dieren vallen meer
af en laten lagere glucose en hogere NEFA gehalten in bloed zien. Om
dit te voorkomen wordt geadviseerd om voor de oudere dieren (3e kalfs
en meer) in de eerste 60 dagen de P verstrekking te verhogen naar 4,5
g P/kg DS rantsoen. Later in lactatie kan deze hogere P-verstrekking
worden gecompenseerd door wel strak op huidige bruto P te voeren.
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Vem

Ruw eiwit

Fosfor

Suiker

CAVV Zuid Oost Salland
2011

509

958

162

3,3

144

2011 BLGG

479

936

160

3,5

118

2010 BLGG

450

956

152

3,7

143

2009 BLGG

459

927

161

3,9

105

2008 BLGG

508

906

162

4,1

94

2007 BLGG

492

900

170

4,0

84

Overige kuilen: In onderstaande tabel zijn de kuilen van de klanten van CAVV
Zuid Oost Salland weergegeven over de periode Juni, Juli-augustus en
september-oktober-november.
Graskuil

Aantal

Droge stof

Vem

Ruw eiwit

Fosfor

Suiker

Juni

75

526

890

149

3,5

108

Juli-aug.

82

493

849

147

4,0

72

Sep+

97

477

838

143

4,1

69
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Studiedag rundvee

Sturen via toomgroei
Nieuw kengetal helpt bij het bepalen van de juiste voerhoeveelheid

Ook dit jaar zullen wij weer een studiedag organiseren voor de
melkveehouders. Deze dag zal gehouden worden op dinsdag 28 februari,
dus noteer dit alvast in uw agenda. De dag zal om ongeveer 9.30 uur
beginnen en het streven is om 15.30 uur te eindigen.
In het ochtendgedeelte zullen we waarschijnlijk een tweetal interessante
onderwerpen behandelen. Na de gezamenlijke lunch gaan we een bezoek
brengen aan het bedrijf van de familie Marsman aan de Breebroeksweg in
Lettele.
Ook hier pakken we een aantal praktische zaken bij de kop.
Na het behandelen van deze zaken sluiten we af met een hapje en een
drankje.
De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort van ons.
Het belooft een interessante dag te worden, dus meldt u zich alvast aan.

Spuitlicentie

Een zeug die tijdens de dracht goed wordt gevoerd, werpt meer én
zwaardere biggen. Het is wel zaak de zeug goed naar behoefte te voeren.
Het kengetal toomgroei kan helpen de juiste voerstrategie te kiezen.
Door het toenemend aantal geboren biggen, komen geboortegewicht en
toomuniformiteit onder druk te staan. Terwijl dat geboortegewicht van
belang is voor de latere prestaties. Het is de kunst de zeug zo te voeren,
dat zij grote tomen mét een goed geboortegewicht werpt. Dit kan, maar
het is dan wel van belang om meer over de zeug te weten. Uit onderzoek
van Chris Opschoor (TOPIGS) blijkt namelijk dat het geboortegewicht
afhankelijk is van pariteit, het conditieverlies tijdens lactatie en de duur van
de herstelfase van de zeug. Opschoor pleit voor het bijhouden van data,
die medebepalend zijn voor de energie- en eiwitbehoefte. “Het gaat om
spekdikte, een bodyscore, de toomgroei en het gewicht van de zeugen bij
eerste inseminatie, het werpen en bij spenen.”
Toomgroei
Voor de vertaling naar de praktijk introduceert TOPIGS het kengetal
‘toomgroei’. De gedachte is dat de hoeveelheid voedingsstoffen die de
zeug binnenkrijgt, afgestemd moet zijn op de gemiddelde toemgroei. Want
bij een overschot of tekort aan voedingsstoffen zijn de productie en
voerefficiëntie niet maximaal.
TOPIGS gaat in haar manuals -afhankelijk van het type zeug- uit van een
toomgroei van 2,4 tot 3,2 kilogram per dag. Opschoor: “Hierbij is 2,4
kilogram de ondergrens en 3,2 kilogram taakstellend.” Het uitgangspunt is
een toom van 15 biggen met een geboortegewicht van 1.400 gram. Een
verschil in toomgroei van 800 gram per dag, komt neer op een verschil in
voerbehoefte van 50,5 kilogram over 26 dagen. Ofwel 1.940 gram voer per
dag.

De jaarlijkse verlenging van de spuitlicentie zal plaats vinden in het najaar
(september), in samenwerking met de maïs demo.

Biggewicht
Belangrijk ‘ingrediënt’ van het kengetal toomgroei is het biggewicht.
Onderzoek begon in 2010 met het wegen van biggen bij de geboorte. Doel
was inzicht te krijgen in (verschillen in) geboortegewichten tussen tomen
en pariteiten. Inmiddels telt de database zo’n 200.000 wegingen. Uit
analyse is gebleken dat iedere big extra, het gemiddeld geboortegewicht
met 40 gram omlaag brengt. Het totale toomgewicht neemt tegelijkertijd
met 900 gram toe.
9
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Volgens onderzoekers is het gemiddeld geboortegewicht in een toom van
14,8 levend- en 0,9 doodgeboren biggen circa 1.360 gram. Van de
gewogen biggen was 4,3 procent lichter dan 700 gram, 6,7 procent woog
700-900 gram en 15,4 procent lichter dan een kilo. Bijna 42 procent van
de biggen zat tussen de 1.200 en 1.400 gram, 10,8 procent woog meer
dan 1.800 gram. “Om veel én zware biggen te krijgen, is het zaak zo veel
mogelijk tweede tot zesde-worps-zeugen te hebben”, aldus het onderzoek.
Eersteworps-zeugen werpen biggen van gemiddeld 1.241 gram, die van
tweede, derde en vierdeworpszeugen zijn gemiddeld rond de 1.400 gram.
Na de vierde worp daalt het gemiddeld geboortegewicht langzaam. Bij
achtste- en oudere-worps-zeugen is het gemiddeld gewicht van de biggen
1.287 gram.
Toomgewicht
Volgends het onderzoek ligt het gemiddelde totale gewicht bij geboorte op
20,1 kilogram. Eerste-worps-zeugen zitten daar ruim 15 procent onder. Bij
derde tot vijfde-worps-zeugen is het toomgewicht met 20,8 kilogram het
hoogst. Dieren met een lager speengewicht groeien ook in de
opfokperiode en de vleesvarkensfase langzamer. Bij een speengewicht
van minder dan 6 kilogram is er sprake van een verhoogde kans op uitval.
Het is dus zaak het geboortegewicht én de toomgroei te verhogen, zodat
het speengewicht stijgt. Een voorbeeld: een speengewicht van gemiddeld
8 kilo (streven) geeft bij 12 gespeende biggen een toomspeengewicht van
96 kilogram. Bij een toomgeboortegewicht van 20,6 kilo spreek je dan over
een toomgroei van 75,4 kilogram (geboortegewicht - speengewicht). Die
75,4 kilogram toomgroei komt overeen met 286 kilogram melk en 150
kilogram voer in 26 dagen.

de energiebehoefte van de zeug bepaalt, is een maximaal aanbod van
goed voer doorslaggevend.
Individueel
Ook de kraamstalomstandigheden en het overlegbeleid spelen een grote
rol bij het realiseren van de maximale toomgroei. Na de derde zoogweek
neemt de melkproductie af. Als de biggen dan al gewend zijn aan bijvoer,
zal de toomgroei niet stagneren. “Om optimaal resultaat te boeken, is een
individuele benadering van de zeug noodzakelijk. Voer een zeug naar
behoefte en kijk wat vaker naar de geschiedenis van de zeug. Leg geen
15 biggen bij een zeug die in het verleden heeft laten zien moeite te
hebben met 13 biggen. Selectie van zeugen speelt een doorslaggevende
rol. Opschoor: “Kijk kritisch naar de uierkwaliteit, voeropnamecapaciteit en
fitheid van de zeug. Wanneer deze zaken een negatieve uitwerking
hebben op de toomgroei, lopen de biggen een nagenoeg onoverbrugbare
achterstand op.
Bron: Vakblad Varkens

Beïnvloeden
Het beïnvloeden van het individuele geboortegewicht en de potentielet
oomgroei, begint al vroeg in de dracht. “Voldoende flushen bevordert de
ontwikkeling van de eicellen. Door vervolgende tot dag 35 een hoger
voerniveau te hanteren, wordt het innestelingsproces bevorderd. Dat leidt
tot grotere en uniforme tomen met een hoger toomgeboortegewicht.”
De laatste vier weken van de dracht gaat de biggen groeien. Ook op dat
moment heeft de zeug behoefte aan extra voer en dan vooral aan
aminozuren. Na het werpen is het zaak dat de melkgift snel op gang komt.
Veel en grote biggen zullen dat proces versnellen. “Begin zeven dagen
voor het werpen met het verstrekken van lactovoer om de zeug voor te
bereiden op de zoogperiode.” Ongeveer 72 procent van de toomgroei
vindt plaats in de eerste drie weken van de lactatie. Doordat de toomgroei
11
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Meer plek kost minder
Extra biggenplaatsen goedkoper dan
gezondheidskosten bij overbezetting.
Het bijbouwen van biggenplaatsen is op veel bedrijven goedkoper dan
vaccineren tegen bijvoorbeeld circo of prrs. En het levert waarschijnlijk
meer op.
Veel zeugenbedrijven komen biggenplaatsen te kort. Het aantal
gespeende biggen per zeug is de laatste jaren flink toegenomen.
Daarnaast zijn de aflevergewichten vaak hoger dan de 23 kilo waarmee
vroeger rekening werd gehouden. Ook is de gemiddelde speenleeftijd
gedaald. Al met al kan het tekort aan biggenplaatsen heel groot zijn. Dat
betekent dan vaak overbezetting in de hokken en meerdere leeftijden in
een afdeling. Hierdoor nemen de gezondheidsproblemen toe, stijgt het
verbruik van antibiotica en de noodzaak tot vaccineren. Ondanks inzet van
speciale biggenvoeders daalt vaak de gemiddelde biggengroei en neemt
het tekort aan biggenplaatsen nog verder toe. Bedrijven komen dan in een
vicieuze cirkel terecht, waardoor het almaar slechter gaat.
Niet duur
Extra biggen plaatsen bijbouwen lijkt een dure oplossing voor dit
probleem, maar is dat niet, zo weet Kasper Bekker, regiomanager
TOPIGS Noord. Hij bewijst dat met een eenvoudige rekenvoorbeeld. Een
bedrijf met 500 zeugen heeft 1.800 biggenplaatsen (3,6 zeug). Als dit
bedrijf 360 biggenplaatsen bijbouwt (20 procent) vergt dat een investering
van 360 x 300 = 108.000 euro. Bij 12,5 procent rente, afschrijving en
onderhoud zijn de jaarlijkse lasten 13.500 euro. Dat is 37,50 euro aan
jaarkosten per biggenplaats die erbij komt.
Bekker: “Maar je moet die investering verdelen over alle gespeende
biggen. Alle biggen hebben er immers profijt van dat er meer ruimte komt.
In dit voorbeeld levert het bedrijf bij 27 biggen per zeug jaarlijks 13.500
biggen af. Per big gaat het dus om één euro extra! Dat is minder dan de
kosten van één vaccinatie. Over het bijbouwen van biggenplaatsen
denken zeugenhouders jaren na, maar over één of twee vaccins extra
wordt heel snel beslist. Terwijl die vaccinatie, let wel, niets aan de
overbezetting doet.”
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Duurzamer
Bijbouwen van biggenplaatsen is een veel duurzamere oplossing, dan
vaccineren en het gebruik van allerhande speciale voeders om de
gevolgen van overbezetting te beperken. Méér biggenplaatsen leveren de
zeugenhouder direct al meer werkplezier op. De planning wordt
gemakkelijker. De zeugenhouder kan gemakkelijker schuiven met
afleverdatum en beter inspelen op de vraag naar grote koppels uniforme
biggen met een betere gezondheid. Bij de afnemers zal de groei stijgen en
ook zij zullen betere resultaten boeken. Lastige punten zijn er natuurlijk
wel. Niet alle vergunningen laten bijbouwen zomaar toe. En de bank zal
mee moeten werken. Een goed onderbouwd plan dat de voordelen van
meer biggenruimte duidelijk maakt, is dan ook nodig.
Creatieve oplossingen
Daarnaast kunnen zeugenhouders zoeken naar creatieve oplossingen. Er
zijn al veel legen stallen, of er is ruimte bij bedrijven die gaan stoppen.
Kraamstallen of biggenafdelingen op andere bedrijven kunnen een goede
oplossing zijn voor het tekort aan biggenplaatsen. In ieder gevel is dat een
betere oplossing dan de situatie laten zoals die is.
Biggen opleggen op een vleesvarkensbedrijf kan ook. Zijn de stallen niet
geschikt voor pas gespeende biggen, dan is het misschien mogelijk om
biggen van gemiddeld 20 kilo op te leggen, in plaats van 25 kilo.
Daalt de overbezetting in de stallen, dan zal de gezondheid verbeteren.
Daardoor neemt de groei toe en dan zal ook de overbezetting afnemen.
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Bereken het tekort
Om te bepalen hoe groot het biggenoverschot op een bedrijf is, zijn een
enkele kengetallen van belang. Het aflever gewicht minus het
geboortegewicht, gedeeld door de biggengroei bepaalt hoeveel dagen een
big op het bedrijf aanwezig is. Daar moet dan de speenleeftijd vanaf.
Vervolgens resteert het aantal dagen dat de big in de biggenstal ligt.
Daarbij moet je dan circa 5 dagen bij optellen voor schoonmaken en
leegstand. Zodoende blijkt hoeveel rondes je per jaar in de biggenstal kunt
maken. De biggenproductie gedeeld door het aantal rondes geeft aan
hoeveel biggenplaatsen er per zeug nodig zijn.

Extra arbeid
Een tekort aan biggenplaatsen leidt vaak tot dubbel opleggen in de eerste weken. Daarna
moet de koppels weer uit elkaar. Dat kost extra arbeid. Komt een afdeling gedeeltelijk vrij
bij het afleveren. Dan worden er twee koppels bij elkaar gelegd om genoeg hokken vrij te
krijgen voor de nieuwe pas gespeende biggen. Dat kost weer arbeid.
Gezondheidsproblemen
Bij ruimtetekort staat de gezondheid van de biggen onder druk. Koppels worden vaker
gemengd en er komen meerdere weekgroepen bij elkaar. Overbezetting aan voerbak en
drinknippels geeft meer stress en verlaagt de weerstand. Meer kans op oor- en staartbijten.
Het overzicht is slechter en afwijkingen vallen te laat op.
Speendip groter
Bij dubbel opleggen klopt het aantal vreetplaatsen en drinknippels niet met het aantal
dieren. Er is duur voer nodig om de beginfase door te komen en toch is de speendip groter,
wat gevolgen heeft voor met name de spierdikte van de vleesvarkens. De voederconversie
is matig door het verspillen van voer en matige groei.
Flexibiliteit ontbreekt
Bij een tekort aan biggenplaatsen ontbreekt het aan flexibiliteit. De zeugenhouder moet per
se biggen afleveren omdat hij anders geen biggen kan spenen. Het aflevermoment ligt
strak vast en het aantal biggen dat weg moet ook. Bij dubbel opleggen levert hij dan vaak
twee keer een kleine koppel af, terwijl dat anders één grote koppel zou zijn.

Veiligheid op en om de boerderij: Lawaai
Tuiten of suizen uw oren weleens? Die vervelende piep in uw oren.
Vaak het gevolg van blootstelling aan lawaai. Gebeurt het een enkele keer
dan gaat het vaak wel over. Wanneer dit regelmatig gebeurt wordt het
gehoor beschadigd. Niet alleen het gehoor gaat dan achteruit maar er kan
ook continue ruis of suizen optreden. Dit kan als zeer hinderlijk worden
ervaren. Ook is gehoorschade en oorzuisen door lawaai onomkeerbaar en
is dus niet meer te herstellen. Bovendien gaat het proces van
beschadiging erg langzaam en wordt pas opgemerkt als het te laat is.
Maar wanneer is er spraken van teveel lawaai? Als men op de werkvloer
op normale afstand zonder stemverheffing met elkaar kan praten is er
geen sprake van schadelijk geluid. Maar kunt u zich alleen verstaanbaar
maken door u stem te verheffen is er vaak sprake van schadelijk geluid.
Tot 80 decibel is er nog niet veel aan de hand. Daarboven moet de
tijdsduur beperkt worden of er moet gehoorbescherming gedragen
worden.
De volgende normen gelden hiervoor:
80 dB
83 dB
86 dB
89 dB
92 dB
95 dB

Tot 100 dB kunt u uw gehoor beschermen met oordopjes (schuim). Bij
meer dan 100 dB moeten oorkappen of op maat gemaakte oordopjes
worden gedragen.

Waarde daalt
De onderhandelingspositie van de zeugenhouder verslechtert en de waarde van de biggen
daalt. De vleesvarkenshouder of handelaar moeten steeds met een passende oplossing
komen. Biggen moeten vaker buiten de ideale koppeling worden geplaatst. Terwijl
vleesvarkenshouders juist minder vaak, maar wel grotere koppels willen opleggen. Dat is
beter vanuit gezondheidsoogpunt en grote koppels passen qua kosten van transport,
logistiek en planning goed in de race om efficiëntie.
Bron: Vakblad Varkens
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8 uur
4 uur
2 uur
1 uur
30 min.
15 min.
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Verder vindt u hier nog een overzicht van de
hoeveelheid decibels die gereedschappen en machines
(en varkens) maken:
Meer dan 85 dB

−
−
−
−
−
−
−
−

Open trekker
Compressor
Boormachine, diverse zagen, slijpmachines
MIG lassen
Heggenschaar, bladblazer, grondfrees, maaimachines, versnipperaar
Bobcat
Vacuümpomp melkmachines
Schreeuwen varkens

Tussen 80 en 85 of hoger dan 85

−
−

Hogedrukspuit, het aantal decibels is mede afhankelijk van de druk, de
nozzle en het materiaal waar tegen wordt gespoten.
Heftruck op diesel. Hier wordt het geluidsniveau bepaald door het
vermogen, de belasting en de rijsnelheid.

Tussen 80 en 85

−

Schuurmachine, vacuümzuiger

Tussen 80 en 85 of lager

−

Tractor met cabine, normaal gesproken is het niveau lager dan 80 dB,
maar door het rijden met open deur op raam of bij slecht onderhoud of
niet goed geïsoleerde cabine komt het geluidsniveau in de cabine
boven de 80 dB.
Ook geeft lawaai nog meer risico’s. Denk aan stress,
vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer
waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en
hartslag. Lawaai verhoogt ook de kans op ongevallen.
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