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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven staan de vakanties voor de deur, terwijl op
het moment dat u dit leest mijn vakantie er al weer op zit. De
weersverwachtingen lijken goed. Heerlijk afwisselend weer. Dat is voor het
grasland, maïs en andere gewassen ook mooi weer. Alles staat er ook
goed bij. En eigenlijk geldt dat voor geheel Europa. Er wordt dan ook een
goede oogst verwacht.
Het grasland doet het goed en er is dan ook al weer veel ingekuild. Het
was alleen soms lastig om een droge periode voor inkuilen te vinden.
De varkenssector blijft minder rooskleurig. Hoge voerprijzen en
tegenvallende opbrenstprijzen. Daarnaast staat 2013 voor de deur. Er zijn
nog veel bedrijven, die er nog niet uit zijn hoe verder. Aanpassen of toch
stoppen. Voor veel ondernemers een lastige keuze, die de komende
maanden gemaakt moet worden.
Ook de vleeskuikenhouders hebben last van de hoge voerprijzen.
Gelukkig wordt deze iets door de goede opbrengstprijzen gecompenseerd.
Maar er blijft toch te weinig over onder aan de streep.
Als je dan bekijkt dat de landbouw de voorloper is van de economie, is een
herstel van de crisis nog niet in zicht. De nieuwe verkiezingen komen ook
langzaam in zicht. De partijen beginnen alweer over elkaars standpunten
te vallen. Dat is toch jammer om te constateren: De politiek is niet meer
samenwerken, maar elkaar tegen werken. En bij tegenwerken gaat altijd
veel energie verloren die beter ergens anders had kunnen worden ingezet.
Laten we hopen dat we naar de verkiezingen een regering krijgen die gaat
samenwerken onderling en samenwerken met de agrarische sector om zo
de crisis eens goed te lijf te gaan.
Qua mengvoeromzet zien we momenteel een harde stijging. Een teken,
dat de kleine regiocoöperatie gewaardeerd wordt. De stijging heeft ook
een keerzijde. Hierdoor wordt het lastiger om de ritten goed binnen de
normale werktijden te plannen. Daarom is onze vraag, indien er 2
leverdata mogelijk zijn, deze ook door te geven. Hierdoor kan de planning
efficiënter verlopen.
Grondstofprijzen
Op het moment van schrijven staan de gewassen in Europa er goed bij.
De gewassen in Noord Amerika (met name het zuidwesten) worden echter
bedreigd door droogte. Hierdoor willen de grondstofprijzen niet zakken,
maar alleen maar verder doorstijgen. Dit geldt zowel voor de granen als de
eiwitproducten.
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Het blijft dus zaak voor ons om gebruik te maken van de schommelingen
in de markt. Dit doen wij dan ook en zo wordt er elke keer bij een
prijsdaling weer iets van de komende maanden ingekocht. Terugkijkend
op de afgelopen maanden is ons dat goed gelukt. Voor de rest zijn er geen
andere opties om goedkoper in te kopen. Ook met grootschalige inkoop is
geen voordeel verder te behalen. De kracht momenteel is dat je snel en
flexibel moet schakelen, om zo op het juiste moment ook snel grondstoffen
te kunnen vastleggen.
Toch zullen door de stijging van de grondstoffen, de mengvoeders blijven
doorstijgen.
Stoppersverklaring varkenshouderij.
Indien u bedrijf nog niet voldoet aan de eisen voor 1 januari 2013, dient u
bij de gemeente kenbaar te maken wat u per 1 januari 2013 gaat doen.
Indien u aanpassingen gaat verrichten en dus doorgaat, heeft u in de
meeste gevallen de tijd tot 1 juli 2013 om deze aanpassingen gerealiseerd
te hebben. Indien u wilt stoppen met het bedrijf en nog een beperkt aantal
varkens tot 1 januari 2020 wilt houden, dient u dit ook kenbaar te maken
aan de gemeente. Als eerste datum staat hiervoor dat dit voor 1 juli 2013
dient te gebeuren. Echter dit kan ook voor 1 januari 2013, indien na 1 juli
2012 de omstandigheden gewijzigd zijn. Hierdoor kan het verstandig zijn
om nog even met de stoppersverklaring te wachten. Momenteel worden
nog nieuwe ammoniakarme huisvestingssystemen getest en deze kunnen
ook mogelijk interessant zijn voor uw bedrijf.
Eerste half jaar
Terugkijkend op het eerste half jaar, zien we een periode van rust, lage
vlees en melkprijzen en ook alweer lagere biggenprijzen. Tevens hebben
we in deze periode veel nieuwe klanten in zowel de rundveehouderij,
varkenshouderij, geitenhouderij en konijnenhouderij mogen verwelkomen.
Duidelijk is, dat ondanks alle fusies om ons heen, de CAVV Zuid-Oost
Salland duidelijk op de kaart in de regio staat. Belangrijk is dat we beperkt
willen groeien en we hebben de eerste 6 maanden laten zien, dat wij dat
nog steeds kunnen in onze regio. Belangrijkste daarbij zijn goede
resultaten met uiteindelijk een goed saldo bij onze klanten/afnemers. Dat
hebben onze klanten dan ook het afgelopen half jaar dan ook laten zien.
Voor ons blijft het belangrijk om u als klant/afnemer zo optimaal van dienst
te zijn. Heeft u hiervoor nog verbeterpunten, kom er mee en wij gaan er
mee aan de slag.
Hans Verheul
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APP, PIA en Streptokok vragen om doelgerichte
aanpak
Vaccins niet beschikbaar of niet altijd sluitend
Hoewel de varkenshouderij in Nederland goede
zaken doet met het reduceren van antibiotica, blijven
APP, PIA en streptokokken lastig te bestrijden. Om
gezonder te produceren met minder antibiotica en het
verbruik nog verder te reduceren, is meer kennis over
voer en management nodig.
Tijd om eens even een tussenstand op te maken van
de gezondheid van de varkens op de Nederlandse bedrijven. Een aantal
bedrijven is van start gegaan met SPF-varkens; de meeste bedrijven
hebben met de aanwezige varkens en een eventuele uitbreiding inmiddels
een hogere gezondheidsstatus bereikt. Daarbij zien we dat er meer biggen
per zeug per jaar worden groot gebracht en we meten een lichte
verbetering van de voerconversie bij de vleesvarkens. Het aantal levend
geboren biggen stijgt door en de uitval bij biggen is wat toegenomen. Bij
de vleesvarkens is de groei en uitval vrijwel onveranderd. Relatief is op het
aantal geboren biggen de uitval op het gehele big-vleesvarkenstraject dus
gedaald.
Deze verbetering constaterende is er nog een opmerkelijke trend: de
aanzienlijke daling van de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica in 2010
en 2011. We zien dus dat de Nederlandse varkenshouderij gezondere
varkens houdt met de inzet van minder antibiotica. Daarbij zien we wel dat
er dit jaar een vorm van stabilisatie optreedt van dit voorschrijfgedrag.
Anders gezegd: er lijkt een soort bodem te zijn van de hoeveelheid
antibiotica die nodig is voor de huidige houderij van varkens in Nederland.
Hoe kan dat, waar zit dat en vooral wat doen we er aan?
Antibiotica worden voorgeschreven om kwaadaardige bacteriën te
remmen/doden. Door de verhoogde gezondheidsstatus van de varkens in
Nederland in het gangbare houderijsysteem, is de gemiddelde weerstand
van de varkens toegenomen. Mede daardoor is het minder vaak nodig
biggen en vleesvarkens een antibioticumkuur te verstrekken. Toch zien we
momenteel dat het met name bij drie kiemen lastig wordt om nog minder
antibiotica te gaan voorschrijven. De drie kiemen zijn de PIA-bacterie, de
APP-bacterie en de streptokok-bacterie.
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Toename APP
Eind 2011 en begin 2012 zagen we in Oost-Brabant en Noord-Limburg,
het praktijkgebied van de samenwerkende dierenartsen van de IKP, een
forse toename van het aantal APP-infecties. De ernst van de
longontsteking en de kans op sterfte bij een dergelijke infectie is dusdanig
dat direct ingrijpen met doeltreffende antibiotica een must is. Infecties zijn
eventueel te voorkomen met APP-vaccinaties (Porcilis APP, het enig in
Nederland geregistreerde vaccin). Maar in de praktijk blijkt een dergelijke
vaccinatie lang niet altijd sluitend te zijn. Een verdere verbetering van het
klimaat bij de varkens waardoor een zo constant mogelijke temperatuur en
vooral ook relatieve vochtigheidsgraad ontstaat, helpt bij het voorkomen
van verdere infecties, maar is geen garantie. Opvallend is wel dat het er
op lijkt dat juist varkens met een hogere gezondheidsstatus gevoeliger zijn
voor een APP-infectie. Hier zien we dus dat het voorschrijven van
antibiotica vooralsnog noodzakelijk blijft. De APP-bacterie is 100%
gevoelig voor de eerste keuze middelen, zoals trimethoprimsulfa,
oxytetracycline en doxycycline.
Individuele behandeling
De Streptococcus suis bacterie is op vrijwel overal aanwezig. We zien dat
er op veel bedrijven beduidend minder infecties te zien zijn, maar hier en
daar zie je toch zo nu en dan de infectie weer opleven. Ingrijpen met
antibiotica is dan noodzakelijk. Wat wel is gebleken, is dat voorheen hele
afdelingen werden gemedicineerd en dat nu wordt ingezet op individuele
injecties, dus alleen bij verschijnselen bij die ene big en vroegtijdig met
een ab-injectie behandelen. Dat kan alleen bij een 2-3 daagse intensieve
controle van alle biggen. Dat dit systeem werkt is wel gebleken, mede
omdat daarnaast is ingezet op een wat minder harde groei en gewenning
van de biggen na het spenen, een wat hardere groei en gewenning van de
biggen voor het spenen, het optimaliseren van de biggenvoedering en het
toomsgewijs opleggen. We zien dus wel degelijk een afname van het
voorschrijven van antibiotica tegen streptokokken-infecties, maar het blijft
nodig in voorkomende gevallen met injecties individueel te behandelen.
Wat de behandeling lastiger maakt, is dat de gevoeligheid van de
Streptococcus suis bacterie voor het eerste keuze middel
trimethoprimsulfa zo’n 50% bedraagt en dit betekent dat dan de inzet van
het tweede keuze middel ampicilline/amoxycilline noodzakelijk wordt. En
de inzet van tweede keuze middelen wordt aan steeds meer regels
gebonden.
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PIA-vaccin sluit niet volledig
De derde bacterie waar we nog onvoldoende grip op hebben , is de
Lawsonia intracellularis. Dit is de verwekker van PIA die op de overgaan
van de dunne naar de dikke darm in de darmcellen de schade aanricht. De
bacterie kan al toeslaan bij gespeende biggen, maar is vooral aanwezig bij
de vleesvarkens. Er lijkt een verband te bestaan met een betere groei van
vleesvarkens, maar dat is niet altijd zo. De schade is naast de plotselinge
uitval vooral een verhoging van de voerconversie en een verlaging van de
groei. De inzet van antibiotica voorkomt uitval en kan de kwalijke werking
van de bacterie op dat moment behoorlijk in activiteit doen afnemen, maar
je krijgt de lawsonia er niet mee weg. Daarnaast is het een lastig meetbare
infectie. Wel is het zo dat de inzet van de voorgeschreven eerste keuze
middelen volstaat, tegen tylosine oxytetracycline is geen resistentie
aangetoond voor deze bacterie. Om de van deze infectie af te komen ligt
het voor de hand de oplossing in het voer te zoeken. Dat wordt ook wel
gedaan, maar bijvoorbeeld het aanzuren van voer of water voorkomt de
infectie niet voldoende. Het heel rustig voeren van de varkens kan er ook
voor zorgen dat de infectie veel minder voorkomt. Een andere weg
waardoor de inzet van antibiotica is te voorkomen, kan vaccineren zijn.
Momenteel is er één vaccin in Nederland geregistreerd (Enterisol) en
hiermee zijn nieuwe praktijkproeven gedaan waarbij het vaccin eenmalig
wordt verstrekt via het drinkwater van de biggen. een 100% juiste
toediening is hier van belang, maar ook dan is een volledige eliminatie van
de bacterie nog niet haalbaar. Meer kennis over voer en veterinair
management zal nodig zijn om er voor te zorgen dat ook de inzet van
antibiotica bij infecties met de drie genoemde bacteriën kan dalen. Dan
kan de mooie trend waarin de Nederlandse varkenshouderij verkeert
verder doorzetten. Een ieder die een rol speelt bij de varkenshouderij in
Nederland is nu aan zet om die uitdaging in te vullen.
Bron: Varkensbedrijf
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Twilmij introduceert melkvervanger

Eiwitbronnen voor melkvee: hoe daar mee om te gaan

Twilmij heeft onlangs Zelmo Red geïntroduceerd. Zelmo Red is een
volledige melkvervanger voor biggen zonder bloedplasma. Zelmo Red kan
zowel worden ingezet als aanvulling op de zeugenmelk als voor de
moederloze opfok.

De alsmaar duurder worden eiwitbronnen zoals soyaschroot en
raapschroot nopen ertoe nog kritischer om te gaan met de eiwitaanvulling
in het rantsoen. Allereerst zullen wij de verschillende eiwitbronnen die aan
de markt zijn weergeven en daarnaast een aantal praktische adviezen
geven hoe er zo efficiënt mogelijk gevoerd kan worden qua
eiwitaanvulling.

Zelmo Red bevat een breed spectrum van immuunglobulinen uit zuivel en
eiproducten en bevat hoogwaardige zuivelgrondstoffen. Doordat er géén
bloedplasma in Zelmo Red zit, is de melk toegestaan in het Welfarprogramma. Daarnaast bevat het product organische zuren, probiotica en
oregano. Zelmo Red kan vanaf dag 2 verstrekt worden tot circa 10 dagen
na de geboorte en is te verstrekken via trogjes of automatische
voersystemen. De dosering ligt op 200 gram poeder per liter water. Het
voerschema adviseert om vanaf dag 10 geleidelijk over te gaan op een
prestarter. Zelmo Red is verkrijgbaar in zakken van 25 kilogram en is
houdbaar tot 12 maanden na productiedatum.

Tabel: Eiwitrijke grondstoffen
VEM

WDVE

FEB

RE

Zetmeel

P

Soyaschroot

1012

228

194

456

8

5,50

Mervobest/Soya

995

360

47

453

9

5,70

Raapschroot

875

140

126

333

8

9,70

Mervobest/raap

860

267

-2

336

8

11

Erwten

1021

90

58

191

430

3,50

Lupinen

1158

122

150

314

12

2,90

Zonneschroot

637

98

110

269

8

10,10

Protigrain

990

152

85

306

22

7,60

0

0

2920

2920

0

0

Ureum

De meest gebruikte eiwitbronnen zijn bij ons:
soyaschroot, raapschroot, bestendige soya en
bestendige raap. Protigrain (droge vorm van
tarwe gist concentraat) wordt ook wel wat
gebruikt. Lupinen hebben wij momenteel niet voorradig.
De eiwitmengsels die wij produceren zijn vaak op basis van deze
grondstoffen samengesteld. Het is ook mogelijk om op basis van
nutriënten te gaan werken. Dan zie je in de mengsels waar de eis aan
WDVE niet zo hoog is, er bijvoorbeeld ook tarwe en palmpitschilfers wordt
ingerekend. Dit levert dan ongeveer 1,50 euro per 100 kg op. Mengsels
waar veel onbestendig eiwit in zit, geeft bijvoorbeeld ureum in de
samenstelling.
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Voeding
Gezien de prijzen van de eiwitaanvulling is het
zaak kritisch om te gaan met de hoeveelheid
eiwit die bijgevoerd wordt. Hou daarvoor in elk
geval het ureum van de melk goed in de
gaten. Normaal dient eiwit in een vaste
hoeveelheid via de basis verstrekt te worden,
via de voercomputer kun je er voor kiezen de
nieuwmelkte koeien in elk geval rustig op te
bouwen met de eiwitbrok en de oudmelkte
koeien bijvoorbeeld een maand voor het
droogzetten ook af te bouwen in de eiwitbrok.
Er kan voor gekozen worden om het eiwitmengsel goedkoper te maken
qua prijs. Of dit verstandig is hangt vooral af van het rantsoen. Daarnaast
is er vaak meer te verdienen door kritisch om te gaan met de hoeveelheid
eiwit die verstrekt wordt.
Ook is het zaak om te proberen zoveel mogelijk eiwit in het eigen ruwvoer
te krijgen: in elk geval de kunstmestruimte maximaal benutten. Daarom de
zomer snede tijdig maaien.

Van hakdermatites naar voetzoollaesies
In het Afsprakenkader Implementatie Vleeskuikenrichtlijn (oktober 2009)
zijn afspraken gemaakt tussen Ministerie van EL & I en de pluimveesector
over het gefaseerd invoeren van aanvullende welzijnsmaatregelen.
Deze maatregelen zijn nodig om in aanmerking te komen voor een
maximale bezetting van vleeskuikens van 42 kg/m2.
In februari 2011 is gestart met het monitoren op de slachterij van
hakdermatites. Vanaf 1 oktober 2012 zal worden gestart met het
monitoren van voetzoollaesies op de slachterij of op het eigen
vleeskuikenbedrijf door een erkende instantie/organisatie.
Voetzoollaesies zijn aantastingen van de voetzool van een vleeskuiken.
Beoordeling gebeurd volgens de zgn. “Zweedse” methode:
score 0 geen laesie

score 1 milde laesie

score 2 ernstige laesie

Om koppels vleeskuikens te kunnen beoordelen zijn normen nodig. Voor
het vaststellen van een norm voor voetzoollaesies zijn betrouwbare
gegevens nodig over het niveau van voetzoollaesies bij reguliere
Nederlandse vleeskuikens met de daarbij behorende variatie. Gedurende
een volledig jaar (april 2010 t/m maart
2011) zijn steekproeven genomen van
pootjes van vleeskuikens bij 8
Nederlandse slachterijen. Deze
voetzolen zijn beoordeeld volgens
bovengenoemde methode. Ook zijn
van elk koppel via het Voedsel Keten
Informatieformulier(VKI) gegevens
vastgelegd over kuikenmerk,
voerleverancier, broederij, medicatie,
uitval, uit- of wegladen,
9
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dierenartspraktijk etc.
Deze gegevens zijn statistisch geanalyseerd op relatie met de ernst van
voetzoollaesies.
Uit het onderzoek bleek dat gemiddeld over een jaar ruim 38% van de
gemeten Nederlandse reguliere vleeskuikens last had van ernstige
voetzoollaesies. Bij 26% was sprake van milde laesies terwijl ruim 35%
geen voetzoollaesies had.

Maïsdemoveld Zuid-Oost Salland
Hieronder een schematisch overzicht hoe de rassen er op 5 juli bijstonden
Ras

Lengte

Coryphee

1.80 meter

P 8057

1.80 meter

DKC 3014

1.70 meter

LG 30211

1.90 meter

Kuikenmerk. Duidelijke verschillen tussen de diverse kuikenmerken
v.w.b. aanwezigheid van laesies.

LG 30218

1.85 meter

LG 30221

1.80 meter

Wegladers hadden i.h.a. meer laesies dan uitladers; echter ernst
van de laesies nam af naarmate de slachtleeftijd toe nam. Meeste
laesies kwamen voor bij kuikens die jong waren uit- of weggeladen.
Mogelijk speelt hogere dierbezetting hierbij een rol.

LG 30222

1.90 meter

Messago

1.85 meter

Lagni

1.85 meter

Millisem

1.95 meter

Torres

1.80 meter

Suszi

1.80 meter

Cathy/LZM 260/58

1.70 meter

Borelli

1.80 meter

Duo mais (maibi/Mehari)

1.40 meter

Uit de verzamelde extra informatie werden volgende effecten
geconstateerd:
• Seizoenseffect is belangrijk. Invloed buitenklimaat via temperatuur
en vochtigheid op stalklimaat en daarmee op strooiselkwaliteit en
voetzoollaesies is zeer groot.
•

•

•

•

•

Slachterijen onderling vertoonden grote verschillen. Effect kwaliteit
vleeskuikenhouders? Nader onderzoek hiervoor is noodzakelijk.
Effect van vleeskuikenhouder, broederij, dierenartspraktijk en
voerfabrikant zijn als volgt ten opzichte van elkaar te vergelijken:
o Vleeskuikenhouder +++++
o Broederij
+++
o Dierenartspraktijk
++
o Voerleverancier
+
Hieruit blijkt dat alle partijen die betrokken zijn bij de
vleeskuikenproductie invloed hebben op het voorkomen van
laesies bij vleeskuikens. In een gezamenlijke aanpak moet worden
gewerkt aan geen of zo weinig mogelijk laesies. Via een goed
dierenwelzijn naar een maximaal financieel saldo en werkplezier
voor de vleeskuikenhouder.
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We kunnen constateren dat de maïs zich enorm heeft ontwikkeld.
De maïs is zeer vroeg gepoot en heeft constant water gehad, met daarbij
behoorlijke temperaturen.
Met de warmte van de laatste 2 weken is de maïs zeer fors voor de tijd
van het jaar.
Ter vergelijk was de maïs op ons demoveld in 2010 op hetzelfde tijstip ca
1.50 meter.
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Naast veel lengte in de maïs, valt ook op dat de stengels enorm fors zijn.
We verwachten dat de maïs in het zeer vroege segment binnen 14 dagen
in de pluim zal schieten.
De maïs zal nog een week of 5 doorgroeien en we zijn dan ook benieuwd
waar we op uit zullen komen.
We houden u op de hoogte hoe de maïs zich verder zal ontwikkelen.
(pluimvorming/kolfvorming/kolfvulling en lengte).
Zoals u ziet op de foto staan de naambordjes erbij en dus alle reden om
een kijkje te nemen.
Het veld vindt u aan de Nieuwe Deventerweg.
Komend vanuit Wesepe, richting Raalte vindt u het veld aan uw
rechterhand.

De maïs groeit goed.
De bovenkant van het bord is 1.80 m.
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