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Aan de leden en afnemers
Het voorjaar is een groot contrast met vorig jaar. Vorig jaar hadden we last
van droogte en was de temperatuur goed. Momenteel is er voldoende
neerslag gevallen, alleen wil de temperatuur nog onvoldoende omhoog.
Was vorig jaar de grondstoffen prijs en dus ook de voerprijs licht
zakkende. Momenteel lijkt de Nederlandse voerprijs een nieuw record te
bereiken. Het is ongekend hoe bepaalde grondstoffen in korte tijd
gestegen zijn. Nu zijn de opbrengstprijzen in verhouding met vorig jaar
hoog, maar in veel sectoren niet hoog genoeg om de hoge voerprijs te
compenseren. Dus wat leek op een mooie start van het jaar, blijkt weer
fors tegen te vallen. Bij deze hoge voerprijzen zie je meer de noodzaak
van voer op maat. Wat er niet in hoort te zitten moet er ook niet in zitten.
Hiermee is het mogelijk om een niet luxer voer (lees ook duurder voer) te
voeren dan noodzakelijk. En daarnaast zijn de dieren momenteel
topsporters en hebben ze een uitgebalanceerd dieet nodig. En dat
voordeel zie je in alle sectoren weer terug. Wij merken, dat wij als kleine
coöperatie daar goed op in kunnen spelen.
En dan lees je weer een artikel in de Boerderij over schaal vergroting. Wij
in het Oosten zouden als varkenssector minder klaar zijn voor de toekomst
dan de grote bedrijven in het zuiden. Er is onderzoek gedaan naar de
varkenssector en daaruit blijkt dat het Oosten van Nederland minder goed
klaar is voor de toekomst. In het zuiden zitten de grote varkensbedrijven
en die hebben schaalvoordeel. Dan reflecteer ik dat weer op onze
coöperatie. Misschien is het niet één op één met elkaar te vergelijken,
maar bij schaalvoordeel zitten ook nadelen. En die nadelen worden helaas
in een dergelijk artikel niet goed uitgelicht. Bijvoorbeeld de motivatie van
medewerkers: bij een klein bedrijf is het eenvoudiger om als één team op
te trekken dan bij een groot bedrijf. Flexibiliteit: bij een klein bedrijf is het
mogelijk om op specifieke klantenwensen in te spelen, omdat iedereen de
klant kent, bij een groot bedrijf moet alles volgens de standaard lopen,
anders is de kans op fouten te groot. Aandacht op de verschillende
processen: als klein bedrijf zijn de verschillende processen beter te
overzien en is de kans op fouten kleiner, bij een groot bedrijf zijn strikte
regels en procedures nodig om geen fouten te maken.
Daarom zijn wij van mening, dat je een bedrijfsgrootte moet hebben, die bij
je als persoon en als ondernemer past. En dus niet automatisch groter,
omdat de samenleving dat als voordeel ziet. Dat is ook precies de koers
die wij als coöperatie varen: iets groeien om in verhouding met onze
klanten dezelfde grootte te houden.
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Grondstofprijzen
Tegen alle voorspellingen in, blijven de grondstofprijzen verder door
stijgen. Terwijl de weersomstandigheden in Europa goed zijn, zijn de
granen verder door gestegen. De granen lijken nu de top te hebben
bereikt.
Door de koude weersomstandigheden, lijken de sojaoogsten in het
zuidelijk halfrond tegen te vallen. Hierdoor zijn de prijzen van de eiwitrijke
producten (soja en raap producten) ongeveer ontploft. En deze hoge
sojaprijzen zien wij de komende periode in de voerprijzen terug.

Hittestress bij melkkoeien

Open dag
Op 13 juli organiseert maatschap Hollegien aan de Witteveenseweg in
Heeten een open dag om de nieuwe varkensstal met luchtwasser te laten
zien. Het is een indrukwekkende stal met name door zijn eenvoud en lage
kostprijs geworden. Verderop in Zuid-Oost Salland Nieuws staat er meer
over vermeld.
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.

Elke zomer is het een terugkomend fenomeen: hittestress bij melkkoeien.
Een enkel jaar wil het wel eens mee vallen, maar meestal heb je in elke
zomer wel met meerdere hete periodes te maken. Vooral als ze langer
duren en/of later in de zomer plaats vinden, zijn de problemen des te
groter.
Vanaf half juli/augustus wordt het ook vaak vochtiger in de lucht, waardoor
het probleem groter wordt.
De eerste reactie van een koe is om de gehalten te laten zakken. Duurt
het langer dan daalt ook de productie en krijg je een duidelijke verlaging
van de weerstand. Dit brengt weer allerlei problemen met zich mee zoals
een hoger celgetal, verminderde vruchtbaarheid en (sub-)klinische
pensverzuring. Deze laatste veroorzaakt vaak weer klauwproblemen,
waarvan de gevolgen nog lang merkbaar zijn.
Zaak dus om tijdig maatregelen te treffen om dit te voorkomen! Voor
melkvee ligt de optimale buitentemperatuur tussen -5°C en 18°C. Bij een
temperatuur van 20°C en een vochtigheid van 80% heeft een koe al last
van hittestress. Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van
een hoge temperatuur en een hoge vochtigheidsgraad. Bij een
temperatuur van 25°C en een vochtigheidsgraad van 60% is er sprake van
milde stress. Een temperatuur van 30°C in combinatie met een
vochtigheidsgraad van 80% veroorzaakt al ernstige stress.
De te nemen maatregelen zijn:
Huisvesting
− Plaats ventilatoren in de stal en eventueel in de melkstal.
− Lichtplaten bekalken. Vooral de platen dicht bij de boxen zijn hierbij
belangrijk.
− Drinkwatervoorziening optimaliseren. Koeien drinken het liefst uit een
groot drinkoppervlak. Weidepompen geven lang niet voldoende water
af om in die extra behoefte te voorzien. Bij heet weer drinkt een koe
wel 40% extra.
− Extra ventilatie ruimte in de zijmuren maken (zonder fijn gaas!) en
isoleren van de stal zijn structurele maatregelen voor de langere
termijn.
− Zorg voor schone boxen. Bij hogere temperaturen ontwikkelen
bacteriën zich veel sneller.

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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Voeding
− Zorg voor smakelijk, fris ruwvoer! Voorkom broei, indien er kuilvoer
wordt gevoerd is het een goede optie om hiervoor plastic balen
beschikbaar te hebben. Haal voerresten tijdig weg en probeer vaker
vers te voeren. Zorg ook voor ruim voldoende structuur in het
rantsoen.
− Bij weidegang kan ervoor worden gekozen om de koeien ’s nachts te
gaan weiden en overdag binnen te houden.
− Extra krachtvoer via de basis verstrekken en minder via de
voercomputer of melkstal. Vaak nemen koeien wel het krachtvoer op,
maar te weinig ruwvoer. Door krachtvoer aan het voerhek te voeren
door het ruwvoer, nemen ze ook meer ruwvoer op.
− Extra zout of natriumbicarbonaat verstrekken. Natriumbicarbonaat
werkt snel. Op het moment dat de hitte begint kun je starten met het
voeren van 100 gram natriumbicarbonaat per koe per dag. Na de hitte
nog wel 5-7 dagen blijven doorvoeren.
− Ook is het voeren van producten die relatief minder pensfermentatie
geven gunstig. De pensfermentatie geeft veel warmteproductie. Dus
veel bestendig zetmeel en bestendig eiwit voeren is dan gunstig.

Bemesting gedurende het zomerseizoen
Met het huidige bemestingsbeleid is het een hele puzzel om de kunstmest
op grasland zo goed mogelijk te verdelen over het groeiseizoen. Bij
bedrijven met derogatie, beweiden en op zandgrond, mag omgerekend in
2012 maar 510 kg KAS gestrooid worden. Een verdeling over het seizoen
zou als volgt kunnen zijn:
1e snede
250 kg
2e snede
125 kg
3e-4e snede max. 75 kg per snede.
Probeer rekening te houden met maaien of weiden en bij dit strooi regime
is het verstandig om half augustus ook nog een keer drijfmest aan te
wenden indien mogelijk (drijfmest uitrijden op grasland mag dit jaar tot en
met 31 augustus).
Op bedrijven zonder beweiding mag in bovenstaand geval 630 kg KAS
aangewend worden.
In de loop van de zomer is ook verstandig een keer extra zout te strooien.
Dit kan via gewoon graszout of bijvoorbeeld met KAS Zomerzout. Deze
meststof bevat:
21% stikstof
4%
magnesium
7%
natrium

Overige
− Probeer de koeien niet in juli of augustus te laten afkalven. Deze
hebben het vaak extra moeilijk tijdens hete dagen.
− Begin de zomerperiode met een zo laag mogelijk celgetal.

Bij weiden van jongvee is het moeilijk om vitaminen/mineralen bij te
voeren. Een goed alternatief is om ze een mineralenbolus in te geven.
Indien dit niet gebeurd is het ook een optie om hier KAS Selenium te
strooien.
Wij hebben recentelijk bloed laten onderzoeken van jongvee en
melkkoeien die volgens onze norm vitaminen/mineralen bijgevoerd
kregen. Dit betekend:
− Melkkoeien extra geconcentreerde premix via meelmengsel
− Droge koeien 125 gram droogstandsmineralen
− Jongvee 50-75 gram jongveemineralen vanaf 10 maanden leeftijd.
De uitslag was dat met deze manier van verstrekken, de bloedwaardes
prima waren voor onder andere de belangrijke elementen Koper en
Selenium. Belangrijk is wel om deze manier van verstrekken consequent
uit te voeren!
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Overige aanvullende informatie:

Maïs Demoveld Zuid-Oost Salland
Zuid-Oost Salland heeft net als 2 jaar terug een maïs
demoveld aan laten leggen. Het maïsveld van de
familie Schoorlemmer uit Heeten ligt aan de Nieuwe
Deventerweg.
Komend vanuit Wesepe, richting Raalte, vindt u het
veld aan uw rechterhand.
U vindt op dit veld 16 maïsrassen van zeer vroeg naar laat.
Het betreft de topmaisrassen van dit seizoen, maar ook enkele
veelbelovende rassen en een aantal toprassen die op dit moment 2 jaar in
onderzoek liggen. Waarschijnlijk komen deze rassen volgend jaar voor het
eerst op de officiële rassenlijst.
Hieronder de rassen:
Maïsras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Coryphee
P 8057
DKC 3014
LG 30211
LG 30218
LG 30221
LG 30222
Messago
Lagni
Millisem
Torres
Susy
LZM 260/58
Borelli
Maibi
Mehari

zeer vroeg
zeer vroeg
zeer vroeg
zeer vroeg
vroeg
vroeg
vroeg
vroeg
vroeg
middenvroeg
middenvroeg
middenvroeg
middenvroeg
middenvroeg
middenvroeg
middenvroeg

Snij-/korrelmaïs

Kweker

Korrelmaïs
Dubbeldoel
Snijmaïs
Snijmaïs
Snijmaïs
Dubbeldoel
Snijmaïs
Snijmaïs
Snijmaïs
Dubbeldoel
Dubbeldoel
CCM
Snijmaïs
Dubbeldoel
Dubbeldoel
Dubbeldoel

KWS
Pionier
Monsanto
Limagrain
Limagrain
Limagrain
Limagrain
Innoseeds
Causade
KWS
KWS
Barenburg
Limagrain
Causade
Causade
Causade

FAO getal
180
200
200
211
218
221
222
225
230
240
240
240
240
245
260
260

 Zaaidatum:
 Opkomstdatum:
 Bemesting:

19 april.
6 mei.
60 m3 rundveedrijfmest en 100 kg maïs mest
26-10-10(SO3)-0.2(borium).
 Bodemtemperatuur bij het zaaien was 9,5 °C.
 Onkruidbestrijding is voor opkomst gebeurd, namelijk op 3 mei met
de volgende combinatie: 80 gram Merlin, 1 liter Frontier en 1,5 liter
glyfosaat.
Het perceel is kort voor het zaaien gespit. De rogge was niet dood
gespoten. Hierdoor een hoge onkruiddruk, waardoor er al voor opkomst is
gespoten.
Binnenkort zullen de naambordjes worden geplaatst, waardoor u het
groeiproces kunt volgen.
Later in het jaar zullen wij een maïsdemo organiseren, waarbij u de
mogelijkheid heeft een punt te behalen voor uw GBM licentie.
Wij houden u op de hoogte.

Prijsverlaging zaagsel
Na een periode van prijsstijgingen, komt de prijs van zaagsel nu tijdelijk
onder druk. Vaak zien we als de zomer en dus de bouwvak nadert, tijdelijk
lagere prijzen. Zoals het zich nu laat aanzien geldt de daling alleen voor
zaagsel.
Houtvezel en stroproducten liggen nog steeds op een hoog niveau.
Wel hebben we goede hoop dat de prijzen van stroproducten, richting het
najaar fors onder druk komen. Voor wat betreft zaagsel een gunstig
moment om een voorraad aan te leggen. Zowel de balen als ventielzakken
liggen voor de maand juni duidelijk lager in prijs. Richting het najaar
verwachten wij voor zaagsel en houtvezel weer oplopende prijzen.
Veel heeft te maken met de slechte ontwikkelingen in de bouwsector,
waardoor er te weinig product vrij komt.
Voor de meest actuele prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw
adviseur.
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Zes belangrijke infectieziektes komen op de meeste bedrijven voor

Altijd op de loer
APP, Circo, Griep, Mycoplasma, PRRS en de ziekte van Glässer zijn
infectieziektes die op vrijwel alle varkensbedrijven voorkomen en tot grote
schade kunnen leiden. Dat blijkt na analyse van data uit Respig, waaraan
600 bedrijven meedoen.
Op veel varkensbedrijven zijn luchtwegaandoeningen een probleem. MSD
Animal Health startte daarom in 2008 met Respig. Dit programma helpt de
dierenarts om met de varkenshouder een bedrijfsinventarisatie te maken
op het gebied van diergezondheid. Daarbij hoort een nulmeting via
bloedmonsters, gevolgd door een plan van aanpak. Een economische
module toont de schade en het effect van maatregelen. Via een
halfjaarlijkse montering laat Respig vervolgens zien of de aanpak werkt.
Inmiddels doen 600 bedrijven mee. Respig geeft daarom ook goed inzicht
in het voorkomen van luchtwegaandoeningen bij varkens in Nederland.
PRRS
Het aantal vleesvarkens met antistoffen tegen PRRS loopt
langzaam terug. Het aantal 10-weekse biggen met PRRSantistoffen stijgt langzaam. De vaccinatiegraad van de
biggen neemt toe. Daardoor zijn er bij bloedonderzoek
meer antistoffen te vinden. Door toename van het aantal
biggenvaccinaties daalde het aantal vleesvarkens met PRRS tot 2011,
daarna steeg het weer licht. Het aantal vleesvarkens dat PRRS doormaakt
blijft redelijk stabiel rond de 80 procent. Er zijn niet altijd zichtbare
verschijnselen, maar vaak is er wel schade. Een redelijk voorzichtige
schatting gaat uit van een schade van € 3,50 per vleesvarken. Bij zeugen
is de schade vaak veel groter. Een acute infectie kan € 60 tot wel € 350
per zeug kosten (afhankelijk van de gezondheidsstatus). Het grootste deel
van de zeugenbedrijven vaccineert daarom tegen PRRS. Bedrijven die het
structureel onder controle willen houden, moeten volgens Geurts starten
met een strikte bio-security. Scheiding van diergroepen, geen
kadaverophaalplaats tussen de stallen of een mestafzuigpunt onder de
luchtinlaat. Dit voorkomt dat PRRS zeer frequent het bedrijf binnenkomt of
tussen besmette en gevoelige diergroepen circuleert. Toch kan PRRS in
het varkensdichte Nederland nog komen aanwaaien. Een goede
vaccinatiestrategie helpt dan de infecties en klinische problemen te
voorkomen.
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APP
Bij 100 procent van de vleesvarkens die naar het slachthuis gaan, zijn
antistoffen tegen APP te vinden. De infectie kom dus op vrijwel ieder
vleesvarkensbedrijf voor en daar zit in de loop der jaren weinig
verandering in. Bij 10-weekse biggen heeft 99 procent antistoffen tegen
APP. Ze krijgen het meestal van de zeug mee of maken een infectie door.
De schatting is dat op 10 procent van de bedrijven de biggen al een APPinfectie doormaken. Dat APP zo algemeen voorkomt is logisch. De kiem
zit op de amandelen en is daar niet weg te krijgen met medicatie of
vaccinatie. Alleen SPF-bedrijven zijn vaak wel vrij van de bekende APPtypen 1,2,9 en 11. Dat APP op alle vleesvarkensbedrijven voorkomt, wil
niet zeggen dat ze allemaal problemen hebben. Wel neemt volgens
Geurts het aantal bedrijven met problemen toe. Dat komt volgens hem
vooral door andere infecties als PRRS, griep en Circo. Dat zijn
wegbereiders voor APP. En daarnaast speelt het klimaat op het bedrijf ook
altijd een rol. Als blijkt dat APP een probleem is, moet je volgens de
dierenarts dan ook beginnen met de aanpak van het klimaat. Vervolgens
is het zaak om de eventuele voorafgaande infecties met PRRS, griep en/of
Circo onder de knie te krijgen. Een APP-vaccinatie komt daarna in beeld.
H3N2
Van alle grieptypes kwam H3N2 het meest voor in 2011. Dat blijkt nu bij
de Respig-monsters de verschillende grieptypes worden bepaald. Het
vaststellen van het aanwezige type lukt overigens niet in alle gevallen. In
ruim de helft van de monsters is er te weinig verschil in de verschillende
typen om aan te geven welk type de veroorzaker is. Dat is ook het geval
na vaccinatie. In 22 procent van de vleesvarkensmonsters op gesloten
bedrijven is H3N2 gevonden, bij vleesvarkensbedrijven is dat in 16 procent
van de gevallen. H1N1 is met 5 en 10 procent minder belangrijk en H1N2
komt het minste voor: in 2 tot 3 procent van de gevallen. In totaal is rond
85 procent van de vleesvarkens in aanraking geweest met een of meer
grieptypes. Griep komt dus heel algemeen voor in Nederland en neemt
zelfs toe. Vroeger was er volgens Geurts vaak sprake van een jaarlijkse
griepgolf; nu lijkt het erop dat dit meerdere keren per jaar voorkomt.
Gespeende biggen kunnen een reservoir zijn voor griep. Mede door
overbezetting, stress en geen goede all-in, all-out blijft de griepinfectie bij
die biggen in stand. Vanuit de biggen kunnen de zeugen en andere
varkens opnieuw worden besmet.
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Mycoplasma
Via het bloed Mycoplasma aantonen bij biggen in niet gemakkelijk. Het
duurt lang voordat antistoffen in het bloed zijn te vinden, als ze al worden
gevormd. Bij de vleesvarkens liep het aandeel met positieve Mycoplasma
uitslagen de afgelopen jaren op. Maar dat komt waarschijnlijk niet omdat
ze ziek worden, maar omdat er steeds meer tegen Mycoplasma wordt
gevaccineerd. In 2011 daalde het aantal vleesvarkens met antistoffen
Mycoplasma ineens flink. Dat komt mogelijk doordat er meer one-shot
vacccins is er een kans dat er bij de zware vleesvarkens minder
antistoffen aanwezig zijn. Sommige wetenschappers vinden dat two-shot
vaccins effectiever zijn en raden die aan. Volgens Geurts kun je onder
voorwaarden volstaan met een one-shot vaccinatie. Daarbij is de situatie
vóór en na het vaccineren belangrijk. “Als rondom het vaccineren veel
hoesten voorkomt, kun je beter een two-shot gebruiken. Een one-shot
slaat dan mogelijk niet goed genoeg aan.” Bij de aanpak van Mycoplasma
is het altijd nodig om tegelijk naar PRRS te kijken. Mocht PRRS ook een
probleem zijn, dan kan het nodig zijn om beide ziektes tegelijk aan te
pakken.
Circo
Het aandeel vleesvarkens waarbij geen Circo-infectie aangetoond kan
worden, neemt toe. In 2008 was bij 94 procent van de onderzoeken bij
vleesvarkens een koppelinfectie aan te tonen. In 2011 was dit 65 procent.
Bij 35 procent van de vleesvarkensonderzoeken is de titer nu negatief tot
laag, dus geen aanwijzing voor koppelinfecties door Circo.
Bij biggen is het niet zo duidelijk. Daar waren Circo-infecties in 95 procent
van de onderzoeken niet aan te tonen. In 2010 was dit gedaald naar 74
procent en in 2011 weer gestegen naar 80 procent. Dat het nog steeds
beter is dan in 2008 is te verklaren door de stijgende vaccinatiegraad.
Ongeveer 50 procent van de biggen wordt momenteel gevaccineerd. Bij
65 procent van de vleesvarkens wordt nog wel Circo gevonden. Dat geeft
aan dat de ziekteverwekker nog altijd op de loer ligt. Op vrijwel ieder
bedrijf zal Circo aanwezig zijn. Met vaccinatie zijn de problemen die de
ziekte kan veroorzaken te voorkomen of te onderdrukken. Zonder
vaccinatie heeft 77 procent van de bedrijven volgens Geurts klinische en
20 procent subklinische verschijnselen, zoals slechtere groei en te hoge
uitval. Punt is dat ziekteverwekkers als PRRS dezelfde symptomen
kunnen veroorzaken. Daarom is gericht onderzoek nodig, voordat tot
vaccinatie wordt besloten.
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Ziekte van Glässer
De ziekte van Glässer is geen groot probleem als je naar de hele
varkenshouderij kijkt. Toch hebben de biggen op zo’n zes procent van de
bedrijven de infectie doorgemaakt. Dat is te zien aan het verloop van de
titers in de bloedmonsters. Overigens heeft 14 procent van alle biggen
antistoffen tegen de ziekte van Glässer op een leeftijd van 10 weken.
Op de meeste bedrijven geeft Glässer geen problemen vanwege de
bescherming die biggen via de biest meekrijgen. Waarbij de biggen
tegelijk zelf weerstand opbouwen, doordat ze via de zeug in contact
komen met de kiem. Klinische problemen komen vaker voor op bedrijven
waar de gezondheidsstatus stijgt. Door het gebrek aan concurrentie van
andere kiemen krijgt Glässer meer kans. Vormt Glässer een probleem,
dan is het van belang om eerst naar de biestopname te kijken. Biggen die
niet genoeg biest opnemen krijgen te weinig antistoffen binnen, waardoor
de ziekteverwekker kan toeslaan. Is de biestopname goed, dan kun je
zeugen gaan vaccineren als de problemen zich voordoen bij jongen
biggen. Speelt Glässer op latere leeftijd een rol dan het nodig om naar
stressmomenten te kijken als hergroeperen van dieren en dergelijke. Lukt
dat niet of blijft de klacht aanwezig, dan is vaccineren nodig.
Bron: Varkens
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Aantal geiten in Nederland snel toegenomen
Den Haag – Het aantal geiten is in 2011 met
27.500 dieren fors
toegenomen naar in totaal 380.351 geiten. Dat
blijkt uit cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In
2009 telde het CBS, voordat meer dan 50.000
geiten werden geruimd vanwege q-koorts, in
totaal nog 374.184 geiten. De ruimingen vonden
eind 2009 en in de eerste helft van 2010 plaats.
Het is opvallend dat het de geitensector gelukt is
het aantal dieren weer zo snel te laten toenemen. In 2010 daalde het
totaal aantal geiten naar 352.828. In dat jaar beklaagden geitenhouders en
boerenorganisaties zich over een groot tekort aan geiten om de geruimde
bedrijven van nieuwe dieren te voorzien. Dat probleem lijkt zich gezien de
cijfers te hebben opgelost. Dit betekent niet dat ook het rendement van de
geitenhouders is toegenomen. De voerkosten zijn in de afgelopen tijd
onevenredig gestegen ten opzichte van de melkprijs.
De geitensector in Nederland is in het afgelopen decennium snel gegroeid.
Vanaf 2000 is het aantal geitenbedrijven met 25 procent toegenomen tot
360 bedrijven in 2011. Het aantal geiten nam toe van 178.571 in 2000,
naar 380.351 in 2011.
In 2011 werden met één arbeidsjaareenheid 419 geiten gehouden. De
gegenereerde standaardopbrengst lag op 115.000 euro. In 2000 was dit
nog 222 geiten en 55.000 euro standaard opbrengst.
De economische omvang van de totale geitenhouderij is in de periode
2000-2011 met 180 procent enorm toegenomen. Een doorsnee
geitenbedrijf telde in 2011 volgens het CBS 880 geiten, 102 procent meer
dan in 2000, en had met 17 hectare cultuurgrond 39 procent meer grond in
bezit dan in 2000.
Bron: Boerderij.nl
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