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Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van lezen is de Heetense ponyweek alweer achter de rug en is de 
maïsoogst bezig, het is nog mooi droog en is het geen probleem om de maïs van 
het land te krijgen. De vleesvarkensprijzen zijn goed aan het stijgen en nu hopen 
dat de andere opbrengstprijzen deze lijn gaan volgen. Want de opbrengst prijzen 
moeten ook hoog zijn om de hoge voer (lees grondstof) prijzen te compenseren. 
Momenteel lijken de grondstofprijzen iets te zakken door de oogstdruk van de 
korrelmaïs. Maar de tekorten die er aan dreigen te komen, zijn fors. Dit wordt 
veroorzaakt door de droogte in Noord-Amerika. Hierdoor zal de prijs van het 
mengvoer de komende maanden hoog blijven. 
 
Maïsdemodag 
Op woensdag 12 september hebben wij weer onze maïsdemodag georganiseerd. 
Het was een groot succes met een grote opkomst. Door de combinatie met de 
mogelijkheid om een punt voor je spuitlicentie te halen, kon het verplichte mooi 
met het nuttige worden gecombineerd. We willen kijken of we volgend jaar weer 
een dergelijke combinatie kunnen maken. 
 
Beurs Hardenberg 
Op 23 tot en met 25 oktober zijn de Landbouw Intensieve Veehouderij dagen in 
Hardenberg en op 30 oktober tot en met 1 november de Rundvee dagen. 
Uiteraard zijn wij dan weer van de partij. Als u langs komt kunt u mee doen met de 
prijsvraag en een mooie prijs winnen. Helaas hebben we weer een nieuwe plek 
gekregen. Verderop in het groene boekje kunt u de nieuwe locatie zien.  
Onze nieuwe plek zit dichter bij de ingang en op een betere zichtlocatie. 
De eerste week op de intensieve beurs zullen Mark en ik er alle dagen aanwezig 
zijn. In de tweede week zullen Alwie en Louis alle dagen aanwezig zijn en Remco 
zal de stand op woensdag bemannen. Wij hopen u dan ook te zien op onze stand. 
De beursorganisatie heeft strengere criteria gesteld over de minimale 
bedrijfsgrootte van wie een vrije toegangskaart mag ontvangen. Wij zijn het daar 
niet mee eens, maar moesten ons helaas daarbij neerleggen. Hierdoor kan het 
zijn, dat u als trouwe klant geen toegangskaarten krijgt toegestuurd. Wilt u de 
beurs bezoeken en heeft u geen uitnodiging ontvangen, overleg dan even met uw 
adviseur en dan vinden we zeker een goede oplossing. 
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Brandblusser keuring 
In november gaan we in Haarle en Heeten weer de jaarlijkse brandblusserkeur 
ochtend houden. Op woensdag 28 november kan in Heeten uw brandblusser 
gekeurd worden en op donderdag 29 november in Haarle. Door dit centraal te 
organiseren kan dit tegen een scherp tarief. U kunt in de ochtend langskomen en 
op de keuring wachten. U kunt ook een dag van te voren uw brandblusser 
brengen en deze een dag later gekeurd weer ophalen.  
 
VoederWaarde.nl 
Door de hoge grondstofprijzen, 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. Onze ervaring is, dat het laten zien en kunnen 
aantonen dat je transparant werkt, door de klant gewaardeerd wordt.  
Wij hebben onze jaarlijkse audit achter de rug en zijn geslaagd. Ook 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. 
 
Open dag Schothorst Feed Research 
Op zaterdag 27 oktober a.s. van 12.00 tot 16.00 uur is Schothorst Feed Research 
BV voornemens een open dag te organiseren ter gelegenheid van de opening van 
het vernieuwde varkens onderzoeksbedrijf. U als klant van CAVV Zuid-Oost 
Salland kan deze open dag bezoeken. Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda.  
 
Nieuwe collega 
Per 1 oktober is Simone Nijland uit Heeten bij ons begonnen.  
Simone is in Haarle op kantoor aanwezig en zal onder andere de bestellingen 
aannemen en de winkel beheren. In het Zuid-Oost Salland nieuws van november 
zal zij zich verder voor stellen. Wij wensen haar veel succes toe in haar nieuwe 
functie. 
 
BTW verhoging. 
Per 1 oktober is het hoge tarief van de BTW verhoogd met 2% naar 21%.  
Voor de voerprijzen heeft dit geen effect. Echter voor veel artikelen uit de winkel 
wel. Wij zijn momenteel druk alle artikelen van nieuwe schapkaartjes en prijzen te 
voorzien. Echter het kan nog voorkomen, dat een prijs van een artikel nog niet is 
aangepast. Dit kan tot verwarring leiden. Onze excuses voor dit ongemak. 
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Loods in Heeten 
De realisatie van de loods in Heeten gaat nu hard voort. De fundering is gestort 
en de spanten worden geplaatst. In verband met de opening willen we in het 
weekend van 7 en 8 december een feestavond voor onze leden en een open dag 
voor iedereen organiseren. Dus onze vraag is om deze datum vast in uw agenda 
te noteren.  
 
Open dag De Schurinkhoeve 
Op 21 en 22 september heeft zorgboerderij De Schurinkhoeve van Jos Kemper 
en Karin Hoffman de deuren open gezet. 
Iedereen was welkom om het bedrijf en met name de nieuwe accommodatie te 
bewonderen. Het was en groot succes en de nieuwe accommodatie met slaap, 
woon en vergaderruimte is zeer mooi geworden.  
Wij willen Jos en Karin dan ook veel succes in de toekomst wensen met de 
uitbreiding van de zorgboerderij.  
 
 
Hans Verheul 
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Praktijkonderzoek naar kuiltoevoegingsmiddelen 
 

Op het Schothorst Feed Research is dit voorjaar bij de oogst van de eerste snede 
kuilgras een onderzoek gedaan naar de toevoeging van melasse en inoculant. 
Een groot deel van de eerste snede gras was in 2012 relatief laat ingekuild, 
waarbij het meeste gras vanaf 10 mei is gemaaid. Door de vorstperiode in februari 
en weinig neerslag in maart was de grasgroei in het voorjaar traag terwijl in april 
en begin mei er veel neerslag was. Hierdoor kon er later gemaaid worden bij een 
hoge DS opbrengst en onder bewolkt weer met matige droogomstandigheden 

voor gras. Het ingekuilde gras had hierdoor veelal een laag 
drogestof, ruw eiwit en suikergehalte en een hoog 
celwandgehalte. Voor de conservering van deze grassen en 
ter verbetering van de smakelijkheid en voederwaarde zijn 
verschillende inkuilmiddelen toegepast waaronder melasse 
en een inoculant van melkzuurbacteriën. In een proef op SFR 
is het effect van toevoeging van melasse, inoculant en de 
combinatie van beiden op de samenstelling en voederwaarde 

en de verandering tijdens inkuilen van grassilage bepaald. 
 

De eerste snede gras werd gemaaid op 
21 mei en ingekuild op 23 mei 2012 na 2 
velddagen met redelijk drogend weer. Het 
gras werd gemaaid bij de geschatte DS 
opbrengst van 3000 kg/ha met een 
kneuzer, 2 maal geschud en ingekuild met 
een hakselaar. Tijdens het inkuilen werd 
van een deel van één perceel op SFR vier 
behandelingen uitgevoerd: 
 

 
 1) controle grassilage ( geen behandeling) 
 2) melasse toevoeging op het veld voor hakselen ( 200-250 liter per ha) 
 3) inoculant toevoeging aan controle grassilage 
 4) inoclulant toevoeging aan de melasse grassilage 
 
Vers Gras 
De toevoeging van inoculant had zoals verwacht geen duidelijk effect op de 
samenstelling en voederwaarde van vers gras. Hierdoor wordt het gemiddelde 
van vers gras met en zonder melasse toevoeging met elkaar vergeleken. Een 
deel van de hogere DS gehaltes ( 20-30 g/kg) kan worden verklaard doordat 
melasse een DS gehalte van 720 g/kg heeft. Door toevoeging van melasse nam 
het suikergehalte toe met gemiddelde 35 g/kg DS (23 tot 45 g/kg DS). Dit komt 
overeen met een dosering van gemiddeld 210 L melasse/ha.  
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De verteringscoëfficiënten van OS en NDF waren vergelijkbaar voor de 
verschillende grassen bij inkuilen. Toevoeging van melasse resulteerde in een 
lagere FEB en een hogere SUSAZ. Het laagste RE gehalte in het gras bij melasse 
toevoeging resulteerde in de laagste WDVE gehalte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grassilage 
De verschillen in DS gehalte tijdens inkuilen werden ook gevonden in de 
grassilage  na 11 weken fermentatie ( tabel 1), waarbij het DS gehalte met 2-3% 
afnam. Het ammoniakgehalte verschilde niet tussen de silages en totaal RE 
inclusief ammoniak nam daardoor toe. Het suikergehalte nam duidelijk af tijdens 
de fermentatie met 96 tot 109 g/kg DS tot slechts 11 en 17 g/kg DS in de silages 
zonder melasse toevoeging. De toevoeging van melasse leidde niet tot een 
wezenlijk hogere omzetting van suiker en zelfs tot een lager melkzuurgehalte bij 
melasse toevoeging zonder inoculant (tabel1). Toevoeging van inoculant leidde 
niet tot een verschil met de controle in samenstelling. In combinatie met melasse 
nam het azijnzuur gehalte toe ten opzichte van de andere grassilages. De 
verteringscoëfficiënten van OS en NDF waren vergelijkbaar voor de verschillende 
grassilages. De VEM en WDVE waren vergelijkbaar voor de grassilages. 
Toevoeging van melasse resulteerde in een lagere FEB en een hogere SUSAZ. 
De verandering in voederwaarde tijdens inkuilen ( vers gras ten opzichte van 
grassilage) is deels terug te voeren op de samenstelling en deels op de 
verschillen in de voederwaardering tussen vers gras en grassillage. Door de 
toename in RE- en Vetgehalte en daling in suikergehalte nam de VEM toe tijdens 
inkuilen. De WDVE nam toe op de grassilage met melasse toevoeging, doordat 
de microbiële eiwitsynthese toenam.  
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Tabel 1  
Effect van toevoeging van melasse, inoculant en beide op de samenstelling en 
voederwaarde  van vers gras en grassilage ( in g/kg DS, tenzij anders vermeld) 
 

      
  Vers gras   Grassilage 

 Controle melasse Controle melasse inoculant Inoculant 
+ melasse 

DS (g/kg prod.) 410 465 389 451 386 432 

RE 128 110 146 126 146 133 

Suiker 114 149 17 57 11 30 

pH (-) - - 4,4 4,6 4,4 4,4 

azijnzuur - - 17 17 17 26 

melkzuur - - 80 61 77 73 

VC OS (%) 75,6 75,7 76,1 75,3 76,0 76,3 

VEM      (-/kg 
DS) 

843 856 880 867 882 882 

SUSAZ 78 107 7 21 4 11 

WDVE 59 53 62 64 62 63 

FEB 6 -5 16 -7 18 3 

 
Conclusies 
Eerste snede grassilage gemaakt in eind mei heeft een laag RE, hoog celwand- 
en gemiddeld suikergehalte. Het suikergehalte kan worden verhoogd door 
toevoeging van melasse, waarbij dit niet resulteert in wezenlijk hoger azijnzuur- en 
melkzuurgehalte. Toevoeging van inoculant leidde niet tot een verschil met de 
controle in samenstelling, waarbij in combinatie met melasse alleen het 
azijnzuurgehalte toenam. De toevoegingen hadden geen effect op VEM en WDVE 
in grassilage, maar melasse toevoeging leidde door hogere suikergehalte wel tot 
verschillen in fermenteerbaar eiwit en koolhydraten. Het hogere suikergehalte kan 
de smakelijkheid verbeteren en dit kan tot een hogere voeropname leiden. In 
aanwezigheid van voldoende suiker wordt er meer azijnzuur gevormd door de 
melkzuurbacteriën in het inoculant en dit kan de stabiliteit van de grassilage tegen 
broei verbeteren.  
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Meerjarengemiddelden: voorjaarskuilen van BLGG 

 
In onderstaande tabellen treft u de voederwaarde aan van voorjaarskuilen die 
gewonnen zijn in de periode van 1 april tot en met 15 juni. 

 

  
Analyse 
resultaten        

droge 
 

Azijn- Melk- Ruw 
 

NH3- Ruw Ruwe 
 stof 

(ds) pH zuur zuur as 
VC
OS fractie eiwit celstof Suiker 

g/kg 
g/kg 

ds g/kg ds g/kg ds % % g/kg ds g/kg ds g/kg ds 

           

2012 420  4,8  11  43  107  76,5  9,2  144  265  78  

2011 482  5,1  8  28  99  78,4  7,2  160  240  114  

2010 467  5,1  8  29  96  79,0  7,7  154  236  129  

2009 459  4,9  6  26  102  78,5  8,0  161  245  105  

2008 508  5,2  18  100  76,9  7,6  162  262  94  

 
 
 Voederwaarde  

rund 
 

Celwanden       
   

  
NDF vert 

  
Broei- 

  
VEM 

 
DVE OEB NDF br.heid ADF ADL  gev.hd 

  
/kg ds 

 
g/kg ds 

g/kg 
ds 

g/kg 
ds % g/kg ds g/kg ds 

   
2012 891 69 22 500  72,1  284  22  33  
2011 929 79 26 471  74,2  256  20  43  
2010 937 79 20 458  74,2  254  19  42  
2009 927 77 30 467  73,2  261  19  43  
2008 906 78 29 500  70,7  275  22  

 



 
9 

 

  Mineralen & spoorelementen       

Na K Mg Ca P S Cl 

/kg ds g g g g g g g 
 

2012 2,2  33,5  2,2  4,6  4,1  2,8  13,0  

2011 2,5  31,7  2,4  5,0  3,5  3,0  12,8  

2010 2,4  32,3  2,2  4,8  3,7  2,8  11,3  

       2009 2,8  33,9  2,4  4,9  3,9  3,0  13,1  

2008 2,6  33,5  2,4  5,1  4,1  3,2  12,9  

 

  Mineralen & spoorelementen         

Mn Zn Fe Cu Mo I Co Se 

/kg ds mg mg mg mg mg mg µg µg 
 

012 89  38  425  7,7  2,0  0,3  150  81  

2011 87  41  329  7,4  1,5  0,3  123  94  

2010 79  39  316  7,1  1,6  0,3  120  89  

2009 87  40  324  7,7  1,8  0,3  132  97  

2008 98  41  293  7,5  2,0  0,4  126  123  

 
Bovenstaande cijfers zijn uiteraard een gemiddelde voor het desbetreffende jaar. 
Dit jaar zit er veel meer variatie in de kuilkwaliteit van de eerste snede dan de 
voorgaande twee jaren. De kuilen gewonnen voor of tijdens Hemelvaart(17 mei) 
zijn in het algemeen van een prima kwaliteit. Niet zo pittig als voorgaande jaren, 
maar wel prima mee te werken. De kuilen van na Hemelvaart zijn echter vaak wat 
matiger van kwaliteit door de zeer hoge opbrengsten en daardoor verminderde 
verteerbaarheid. Om goed te kunnen melken zal hiervoor gecorrigeerd moeten 
worden. De smaak is in het algemeen bijna altijd goed van een eerste snede.        
Van de gemiddelde voederwaarde valt op dat het DS% lager is, het suiker gehalte 
ook lager, ruw eiwit lager en de celwandfractie(NDF) duidelijk hoger. De lagere 
ruw eiwit en hogere NDF heeft vooral te maken met de duidelijk betere 
opbrengsten van de eerste snede van dit jaar. Het suikergehalte is lager door de 
groeiomstandigheden(minder zon) en lagere DS% van de kuilen. Daarentegen is 
er wel meer melkzuur en azijnzuur gevormd tijdens de fermentatie. Dit is gunstig 
voor de broeigevoeligheid. 
 
Van de mineralen en spoorelementen valt vooral het hogere fosfor gehalte op. 
Meestal is het P-gehalte lager als het ruw eiwit gehalte ook lager is.  
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Gerard Abbink van BLGG geeft de volgende verklaring voor het hogere P-gehalte: 
De verhouding tussen ruw eiwit en fosfor is totaal anders dit jaar omdat stikstof(N) 
en fosfor een andere nutriëntenstroom in de plant hebben. 
N- wordt actief door de plant opgenomen. De respons op N bemesting is ook 
enorm voor gras. Geen N bemesting is slechte opbrengst en weinig RE. 
Fosfaat wordt door de bodem gebufferd en kent een passieve opname. Fosfaat 
wordt niet door de bodemprocessen gebracht naar de plant. P moet direct door de 
wortels opgenomen worden.  Betere wortelontwikkeling = betere P opname. De P-
opname is daardoor minder afhankelijk van bemestingsnorm, tenminste op de 
korte termijn. De hoeveelheid P die geleverd wordt is grotendeels afhankelijk van 
de P-toestand van de bodem, en uiteraard vocht. P-bemestingsadviezen zijn 
daarom ook voor een groot deel om de P-opname aan te vullen in de bodem, en 
niet zo zeer om direct de teelt te bemesten. Voor N zijn de adviezen dus juist wel 
op de teelt gericht.  
Daar zie je dit jaar het verschil met andere jaren. P wordt volop geleverd, want er 
was een goede wortelontwikkeling en veel vocht. N is beperkt bemest, veel vocht 
(uitspoeling), veel massa (verdunning). Je ziet dus dat de N-gehaltes (RE) flink 
verdund zijn, maar die bodem heeft constant door veel P geleverd.  
Let wel, als we veel van zulke jaren krijgen, zul je op de individuele percelen dus 
ook wel een afname van de P-toestand zien. Want deze hoeveelheden worden 
gemiddeld niet meer aangevuld via de bemesting. 
 

 
Maïsdemoveld Zuid-Oost Salland 

 
 
Op woensdagmiddag 12 september heeft CAVV Zuid-Oost Salland samen met 
WPA Robertus de jaarlijkse maïsdemo georganiseerd in combinatie met de 
mogelijkheid om een punt te behalen voor uw spuitlicentie. Ondanks dat de 
weersvoorspellingen niet al te goed waren, bleef het mooi weer. Er was dan ook 
een hoge opkomst. Er waren zo’n 80-90 belangstellenden.  
 
Er waren een viertal sprekers. Joris Broekhuis werkzaam bij Triferto heeft een 
verhaal gehouden over rijenbemesting en de noodzaak van bekalking. Hans 
Buikema werkzaam bij Syngenta heeft het gehad over onkruidbestrijding in maïs. 
Walter Joosten werkzaam bij Caussade zaden heeft het één en ander verteld over 
duo maïs. Deze combinatie van 2 maïsvarianten is samengesteld omwille van hun 
specifiek en aanvullend zetmeel. Geert Diepenbroek werkzaam bij WPA Robertus 
heeft het deel onkruidherkenning behandeld. Het was mooi om de variatie in 
onkruid en de verschillende bestrijdingsmogelijkheden daarvan te zien. 
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Zeer vroege groep: 
Deze groep bestond uit 4 rassen, namelijk Coryphee, P8057, DKC 3014 en LG 
30211. In zijn algemeenheid waren de kolven in de zeer vroege groep goed 
gevuld. Coryphee bleef duidelijk achter in massa. Relatief kort, met dunne 
stengels en tevens erg hol. Ook het kolfgewicht hield met 220 gram niet over. 
LG 30211 rolde er uitstekend uit. Het gewas van ruim 3 meter oogde zeer gezond 
en was erg dicht. Het kolfgewicht was met 260 gram het hoogst in deze groep 
 
Vroege groep: 
Deze groep bestond uit 4 rassen, namelijk LG 30218, LG 30221, LG 30222, 
Messago. Opvallend was dat de kolven in deze groep niet geheel gevuld waren. 
Voor alle rassen was dit het geval. De rassen deden op het oog weinig voor 
elkaar onder. Alle rassen oogden gezond en stonden erg dicht. 
Wel was er wat verschil in kolfgewicht. Zo bleef LG 30222 wat achter met een 
kolfgewicht van 210 gram. De overige 3 rassen zaten alle 3 rond de 260 gram. 
 
Middenvroege groep: 
Deze groep bestond uit een 7 tal rassen, namelijk Lagni, Millisem, Torres, Susy, 
Cathy,  Borelli en tenslotte de duo maïs. Lagni viel op door zijn enorme lengte van 
3.60 meter, maar viel wel duidelijk tegen voor wat betreft kolfgewicht. 
Millisem en Borelli oogden zeer massaal en hadden daarbij een prima kolf. 
Opvallend was dat het ras Torres erg hol stond en ook een erg dunne stengel 
had, iets wat ons 2 jaar terug ook op het demoveld opviel. Wel had Torres een 
prima kolfgewicht. 
Daarnaast hadden wij de beschikking over het ras Cathy. Dit ras ligt sinds 2 jaar 
in onderzoek en zou gezien de uitstekende voorlopige cijfers aankomend jaar wel 
eens kunnen doorbreken op de officiële rassenlijst. 
Cathy stond er prima bij, met daarbij forse kolven. 
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Tenslotte was er een mooie discussie over duo mais. Dit concept is in de markt 
gezet om 2 typen zetmeel bij elkaar te brengen. Het benuttingstraject van het 
zetmeel moet door dit concept langer worden (onbestendig en bestendig zetmeel) 
waardoor de koe meer melk moet kunnen produceren.  
Kortom, een interessant concept, waarbij we erg benieuwd zijn hoe zich dit zal 
ontwikkelen. 
Voor wat betreft kolfgewicht is het in de middenvroege groep moeilijk om al een  
definitief oordeel te vellen. De kolven waren namelijk op het moment van de 
demodag nog volop in ontwikkeling, waardoor de kolfgewichten van deze 7 
rassen nog zullen toenemen. 
 

 
Najaar perikelen bij varkens. 

 
Bijna ieder najaar krijgt een aantal 
varkensbedrijven in meer of mindere mate te 
kampen met najaar problematiek. De meest 
voorkomende problemen zijn: agressie onder de 
gespeende biggen, tegenvallende groei bij de 
vleesvarkens en terugkomers bij de zeugen. De 
schade die hierdoor ontstaat is niet altijd voelbaar 
in de portemonnee. Stel dat bijvoorbeeld een partij 
biggen voor de verkoop minder opbrengt vanwege 
een mindere kwaliteit (ontstaan door agressie) 
dan zal op een gesloten bedrijf de pijn minder zijn, 

want zij kunnen ze gewoon opleggen in de eigen stallen. Wanneer de 
zeugenhouder de biggen echter moet verkopen, zal hij dit wel voelen in zijn 
portemonnee want hij kan vaak de prijs niet maken die was afgesproken. Een 
ander voorbeeld: verliesdagen bij zeugen. 
Opvallend is dat niet alle bedrijven te maken krijgen met najaar problematiek op 
het bedrijf en dat bedrijven die er mee te maken hebben vaak een jaarlijks 
terugkerend patroon zien. Verder is het zo dat najaar problemen vaak niet 
gemakkelijk op te lossen zijn. Ons advies is om in de aanpak als eerste de 
basiszaken onder de loep te nemen en te starten met luchtverversing, water, 
gezondheid, voer en voertoepassing. 
 
Lucht: 

- Controleer of het lucht verdeel patroon van de binnenkomende lucht 

overeenkomt met het gewenste lucht verdeel patroon van het ventilatie 

systeem. Dit kun je gemakkelijk doen met rook. 

- Kloppen de inlaat openingen van buiten naar binnen en vanaf de centrale 

gang naar de afdeling. Is er rekening gehouden met het uitschakelen van 

de windinvloeden. 
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- De instellingen begin ventilatie temperatuur, minimum ventilatie, 

maximum ventilatie en bandbreedte controleren met het standaard advies 

bij het aanwezige ventilatie systeem. 

Water: 
- Controleer de watergift van de nippel (biggen 0,5 ltr/min, vleesvarkens 0,7 

ltr/min, zeugen 2 ltr/min). Kijk verder of er voldoende drinkplekken 

aanwezig zijn in relatie tot het aantal dieren. De norm is 1 op 10. 

- Onderzoek naast de bron ook water uit het leidingsysteem in de stal. 

Wanneer je water van de waterleidingmaatschappij gebruikt, moet je ook 

water uit het leidingnetwerk van de stal onderzoeken. 

- Voorkom stilstaand water in leidingen op plekken waar de temperatuur 

hoog kan oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de kraamstal en de eerste 2 

weken in de biggenopfok. Er zijn inmiddels ervaringen opgedaan op 

bedrijven met een rondgaand systeem die effect claimen doordat het 

water wat uit de nippel komt verser is. 

Gezondheid: 
- Krijgen de biggen voldoende biest? Immers de overdracht van antistoffen 

van de zeug gaat via de biest naar de big. Je kunt dit controleren door de 

groei van de biggen in de eerste levensweek te meten. De norm is dat ze 

1,9 maal het geboortegewicht toenemen in gewicht. 

- Overleg met de dierenarts of het vaccinatiebeleid nog up-to-date is. 

- Controleer toepassingen en handelingen. Denk aan het bewaren van met 

name aangebroken verpakkingen, hygiëne rondom de injectiespuit. 

Worden de staarten goed dicht gebrand bij het couperen? 

- Het wel of niet ontsmetten van afdelingen. Is de werkzame stof de meest 

geschikte en past dit bij uw bedrijfssituatie? 

- Oplegmanagement: zijn de afdelingen droog, zijn de afdelingen droog, 

zijn de afdelingen goed voorverwarmd? 

Voer en voertoepassing: 
- Wordt het voer verstrekt volgens het geadviseerde schema. De meest 

gemaakte fout die we zien in de praktijk is dat met name biggen te snel 

geschakeld worden van de ene naar de andere voersoort. Controleer de 

voeropname per voersoort en vergelijk dit met het advies. Wanneer de 
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controle van voeropname te lastig is, kun je er ook voor kiezen om de 

groei te controleren. 

- Krijgen de dieren het voer op de juiste manier voorgeschoteld? Klopt het 

aantal vreetplaatsen per dier met de norm? Bij pas gespeende biggen 

zien we een positief effect op de voeropname wanneer er extra 

voerkommen bij worden geplaatst (de eerste week na het spenen) 

- Hoe is de aansluiting van dracht op lactovoer? Dit is gemakkelijk te 

controleren aan de hand van de mestconsistentie. De mest moet smeuïg 

zijn voor, met en na het werpen. Met het voerschema en de voersoort is 

hier op te sturen. 

- Controleer regelmatig de conditie van de zeugen. Dit is belangrijk om te 

voorkomen dat bijvoorbeeld zeugen te ruim in het kraamhok komen, maar 

ook om te voorkomen dat ze te veel afvallen in het kraamhok. Dit omdat 

te ruim vaak negatief werkt op de melkgift. Bij te veel afvallen in het 

kraamhok is de volgende worp vaak minder uniform. De zeug behoudt 

minder goed waardoor er meer terugkomers ontstaan. 

Zoals u ziet kunnen wij zo een aantal basiszaken opsommen die van invloed 
kunnen zijn op het ontstaan van najaar problematiek. Omdat ieder bedrijf 
specifiek is, blijft een bedrijfsanalyse altijd maatwerk.   (bron: Boerenzaken) 

 
 
 
 

Nieuwtjes 
 
Te koop 
 
Voederbox rundvee  
Bijbehorende vijzel 
Bijpassende voersilo van 6 ton. 
Inlichtingen bij H. Albers te Haarle 
Tel: 0548 – 595 521 
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CAVV ZUID-OOST SALLAND IN HARDENBERG 
 

 
 

 
Hardenberg Landbouwdagen Intensieve 

veehouderij: 
 23, 24 en 25 Oktober 2011 

Hardenberg Rundvee & Akkerbouw vakdagen: 
 30 en 31 oktober en 1 November 2011 

 
Openingstijden: Geopend van 13:00 tot 22:00 
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