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Op het moment van schrijven is het buiten heel mooi zonnig weer en
hebben we waarschijnlijk de laatste echte vorst deze winter. Het land kan
mooi opdrogen voor de drukke periode die komen gaat. Dan komt er na al
die neerslag toch weer zonneschijn.
Laten we het ook zo hopen voor de sector. Laat dit jaar in de landbouw
eindelijk een eind komen aan de crisis. Momenteel komen er toch weer
enkele schandalen voorbij. EHEC in vlees en paardenvlees in rundvlees.
Het is jammer dat hiermee er toch weer kleine zwarte wolken boven onze
mooie sector komen. Laten we hopen dat iedereen open en eerlijk is, want
alleen met volledige transparantie krijg je het vertrouwen van de sector
terug.
Het jaarverslag is klaar en we kunnen terugkijken op een goed jaar. De
omzet is gestegen en de kosten per 100 kg zijn gedaald. Iets wat ook ons
doel natuurlijk is. De marges hebben we vorig jaar bewust lager gehouden.
Hierdoor heeft u het hele jaar door een scherpe prijs betaald.
Grondstofprijzen
De oogsten in het zuidelijk halfrond zijn momenteel bezig en lijken toch
goed. Daarnaast verwacht men, dat door de hoge grondstofprijzen dat er
een record areaal in het noordelijk halfrond zal worden ingezaaid. Dus
positief nieuws voor een verdere prijzen daling.
De grondstofprijzen zijn momenteel aan het schommelen. Dit is een teken,
dat de markt aan het veranderen is en de prijs niet vast kan worden
gehouden door de handelaren. Daarmee lijkt de dalende prijs van energie
(lees granen) door te zetten. Het is op zich ongebruikelijk dat de daling nu
plaats vindt, aangezien dit normaal rond de oogstperiode gebeurd. Dit geeft
aan, dat er ook meer voorraad is, dan verwacht. Dat betekent een
interessant jaar voor de grondstoffenmarkt.
De prijzen van de eiwit (lees soja en raap) schommelen ook hevig. Er is
een forse daling geweest, maar momenteel stijgen ze weer licht. Toch zijn
de prijzen al een stuk lager dan op de top in november vorig jaar.
De dagprijzen komen nu onder de calculatieprijzen. De calculatieprijs, is
een combinatie van dag en contractprijs, waar wij mee rekenen voor het
bepalen van de prijzen van de mengvoeders. Hierdoor zullen de
mengvoeders de komende maanden verder dalen. De daling van februari is
dus geen incident en zal zich, mits er geen grondstoffenprijsstijging komt,
verder doorzetten in een constante prijsdaling de komende maanden.
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Kunstmeststoffen
Vorig jaar hebben we een mooie omzetstijging (5%) in onze mengvoer
afzet gerealiseerd, terwijl er een landelijke daling (ca. 3%) was. Ook in dit
jaar zet de stijging verder door. Hierdoor krijgen we het mooi druk in de
fabriek en expeditie. Hierdoor hebben we besloten om het transport van
kunstmeststoffen uit te besteden aan Ecotrans. Deze rijden voor veel
mengvoerbedrijven en kunnen het heel efficiënt uitvoeren.
Belangrijk hierbij is om indien mogelijk 2 dagen van te voren te bestellen.
En mocht het zijn, dat u beperkt ruimte hebt op het erf om bij de
kunstmestsilo te komen, geeft het even aan. Ecotrans heeft grote en kleine
vrachtwagens en kan een kleinere sturen indien noodzakelijk.
Dit jaar is voor ons een proef. Mocht dit bevallen, dan gaan we dit volgend
jaar weer doen. Mocht het u niet bevallen, laat het ons dan ook weten, want
uw mening is belangrijk en horen we graag.
Bestellingen per e-mail
Zoals u reeds weet, is het ook mogelijk om uw mengvoer in bulk en
zakgoed per e-mail te bestellen. Dit willen we nog even weer bij u onder de
aandacht brengen. Al uw bestellingen kunt u sturen naar
bestelling@zuidoostsalland.nl. Wij zullen u een bevestiging terug sturen, op
het moment als wij de e-mail ontvangen en verwerkt hebben. Ook uw
zakgoedbestelling kunt u hierbij doorgeven.
Daarnaast hebben wij een herinneringsservice. Hierbij ontvangt u een email wanneer onze zakgoedwagen weer bij u in de buurt komt. Door de
mail te beantwoorden en de bestelling te vermelden, kunt u snel en
eenvoudig uw zakgoedbestelling doorgeven. Indien u ook op deze lijst wilt
staan, kunt u dit ook aan het bekende e-mailadres
(bestelling@zuidoostsalland.nl) doorgeven.

Zakgoedstaffel
In ons vorige boekje hebben wij de nieuwe zakgoedstaffel gepresenteerd.
Vanaf 400 kg brengen wij u het zakgoed kosteloos aan huis. Echter in de
staffel voor ruwvoeders, zaagsel, houtvezel e.d. is een fout in de staffeling
ingeslopen. De juiste kortingstaffel die vanaf 1 maart is ingegaan kunt u
verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws lezen.
VoederWaarde.nl
Het is mooi om te zien, hoe VoederWaarde.nl op dit moment in Nederland
leeft. Het is belangrijk voor u als afnemer dat u krijgt, wat u koopt en dat dit
ook juist op de bon vermeld wordt. Het blijkt toch steeds weer, dat hier
behoorlijke afwijkingen in kunnen zitten. Wij zijn er daarom trots op, dat bij
ons de samenstellingen en declaraties op de bon gecontroleerd worden
door VoederWaarde.nl. Bij het constateren van plotselinge tegenslagen,
maar ook verbeteringen in technische resultaten is dit een belangrijk
hulpmiddel gebleken. Hierdoor weet je zeker dat wat je besteld hebt ook in
de silo komt.
Hans Verheul

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal dit jaar op dinsdag 26 maart plaats vinden. Voor het
tweede deel hebben wij ondernemer/cabaretier Wilco Boksebeld
( Zwiekoteboebo) bereid gevonden om een stuk over zijn tak van sport en
onderneming te vertellen. De invulling zal gaan over het groen rondom het
bedrijf en alle geheimen er van. Wij zijn er van overtuigd dat het een
leerzaam en interessant verhaal gaat worden.
U en uw echtgenoot/echtgenote zijn van harte welkom op deze
informatieve maar ook gezellige avond in zaal Reimink. Wij willen graag uw
mening horen en ook uw stem telt. Kom daarom op dinsdag 26 maart naar
de jaarvergadering.
3
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Strooiselprodukten en Ruwvoeders
Voor houtvezel, zaagsel en gehakseld stro geldt de volgende staffel:

Veranderingen in onze algemene
leveringsvoorwaarden

Houtvezel

Per 1 februari worden de kortingstaffels bij levering zakgoed, strooisel producten en ruwvoeders aangepast. De belangrijkste verandering hierbij
is, dat bij levering onder de 400 kg er een toeslag wordt berekent. Dit was
in het verleden 200 kg. In het boekje van februari is een fout ingeslopen.
Afgehaalde Strooiselprodukten krijgen standaard 0,10 Euro korting per
baal mee.
Zakgoed, Big Bags Palletkorting zakgoed
Bij levering onder de 400 kg wordt een bezorgtoeslag berekend. Vanaf 400
kg per bezorging zal er geen bezorgtoeslag berekend worden en blijft de
prijs hetzelfde als de afhaalprijs in Heeten en Haarle.
Onder de 400 kg gaat de volgende staffel gelden:
0 t/m 25 kg
:
26 t/m 50 kg
:
51 t/m 100 kg
:
101 t/m 200 kg
:
201 t/m 399 kg
:
400 kg en meer
:

+ € 20,00 per 100 kg
+ € 10,00 per 100 kg
+ € 5,00 per 100 kg
+ € 2,50 per 100 kg
+ € 1,25 per 100 kg
€ 0,00 => basisprijs
gezakt
Deze bezorgtoeslag zal vermeld worden op de factuur in dezelfde kolom
waar nu de bulkkorting staat afgedrukt.
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Zaagsel/Gehakseld stro

Basisprijs
Bij 1 pallet
Bij 2 pallets
Bij 3 pallets
Bij 4 pallets
Bij 5 pallets
Bij 6 pallets
Bij 7 pallets
Bij 8 pallets

: bezorgd per stuk
: € 0,10 korting
: € 0,20 korting
: € 0,30 korting
: € 0,40 korting
: € 0,50 korting
: € 0,60 korting
: € 0,70 korting
: € 0,80 korting

Afgehaald

: Extra korting van € 0,10 korting per baal.

1 pallet

=

6

bezorgd per stuk
€ 0,10 korting
€ 0,20 korting
€ 0,30 korting
€ 0,40 korting
€ 0,50 korting
€ 0,55 korting
€ 0,60 korting
€ 0,70 korting

21 st. houtvezel
36 st. zaagsel
24 st. gehakseld stro

Studiedag rundvee 2013

Melkveeexpert 2012

Ook dit jaar zullen wij weer een studiedag organiseren voor de melkveehouders. Deze dag zal gehouden worden op dinsdag 12 maart. De dag zal
om 9.45 uur beginnen en het streven is om 15.30 uur te eindigen.
In het ochtendgedeelte hebben we 2 inleiders, Alie Hissink van BLGG met
als onderwerp: Grondonderzoek: de sleutel tot meer en/of beter ruwvoer
van eigen land. Daarna komt Jeroen Krijnen van Nuscience (voorheen
PreMervo) met een inleiding over de vitaminen en mineralen voorziening bij
melkvee en jongvee.
Na de middag gaan we zoals gewoonlijk naar een praktijkbedrijf, dit jaar het
melkveebedrijf van de familie Reimert aan de Poggenbeltweg in Haarle.
Hier zal vooral nader worden ingegaan op de weidegang die op dit bedrijf
consequent wordt toegepast en op de afkalfstrategie. Daarnaast pakken
we een aantal praktische zaken bij de kop.
Uiteraard sluiten we af met een hapje en een drankje.
Wij hopen op uw aller komst, graag wel even aanmelden bij kantoor of uw
voorlichter.

Hieronder vind u weer de resultaten van ons melkveeexpert systeem over
2012. Klanten van ons kunnen hier vrijwillig aan meedoen. Hiervoor zijn
gegevens nodig van de melkcontrole, melkfabriek, onze voerleveranties en
eventueel bijproducten gebruik. Bijproducten dienen handmatig ingevuld te
worden, de overige gegevens worden automatisch ingelezen. Gelukkig
hebben wij onder ons klantenbestand een grote deelname aan dit systeem.
Dit is ook zeer belangrijk voor ons als bedrijf zodat wij onze technische
resultaten kunnen monitoren met andere mengvoerbedrijven. Ook voor de
melkveehouder levert dit met relatief weinig werk veel informatie op. Zo
worden bijvoorbeeld van elk kwartaal gemiddelden berekend zodat vaker
per jaar een vergelijking van uw eigenbedrijf ten opzichte van het
gemiddelde kan plaatsvinden.
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De resultaten van 2012 laten zien dat de productie wat gedaald is. Dit is in
lijn met de landelijke trend en wordt vooral veroorzaakt door een matiger
ruwvoerkwaliteit. Door de hoge mengvoerprijzen is hierop vaak te weinig
gecorrigeerd via het krachtvoer. Het eiwitgehalte is daarentegen wel
duidelijk gestegen, namelijk naar 3,59%! Dit zijn gehalten van de
melkfabriek. Friesland Campina heeft in 2012 gemiddeld 4,42% vet en
3,53% eiwit gerealiseerd.
Het totale krachtvoerverbruik per kg meetmelk is nog weer een fractie
gedaald ten opzichte van 2011. Met name het bijproducten verbruik is wat
gezakt door de relatief hoge prijzen die ervoor gevraagd werden. Ook daalt
het verbruik van tarwegistconcentraat aanzienlijk.
Door de hoge mengvoerprijzen zijn de krachtvoerkosten wel duidelijk
gestegen. In combinatie met een duidelijk lagere melkprijs heeft dit geleid
tot een saldo dat ruim 3,3 cent per kg meetmelk lager ligt dan een jaar
ervoor.
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Technisch

2008 2009 2010 2011 2012

Gem. aantal koeien

83

Kg melk per koe per jaar

8257 8397 8603 8517 8367

Vet%

4,54

4,50

4,53

4,53

4.53

Eiwit%

3,56

3,55

3,58

3,56

3.59

Kg krachtvoer per 100 kg
meetmelk

25,0

23,1

21,9

21,1

21.4

Kg krachtvoer uit bijproducten per 0,7
100 kg mm

1,3

1,7

2,2

1.8

Totaal kg krachtvoer per 100 kg
meetmelk

24,4

23,6

23,3

23.2

25,7

85
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Focus op vruchtbaarheid
Het moment van berig worden en de
kwaliteit van de bronst bepaalt in
hoge mate de productie. Bronst gaat
namelijk hand in hand met de aantal
eicellen dat vrijkomt en de kwaliteit
van deze eicellen. Als een zeug de
bronst minder goed toont, kan de
varkenshouder niet het juiste
inseminatiemoment bepalen.
Gelukkig hebben fokkerijorganisaties
door de jaren heen hun focus gelegd op reproductieresultaat. Inmiddels
hebben de verschillende zeugenlijnen genetisch een goede aanleg voor
bronst. Desalniettemin is de bronst-uiting van de zeug niet alleen een
genetisch aangelegenheid. Er zijn tal van factoren die bronst van een zeug
kunnen stimuleren. Denk aan licht, beercontact en voeding van de zeug in
de zoogen inseminatieperiode.

81

Economisch

Voeding

Melkgeld per 100 kg mm

33,01 24,93 30,79 35,08 32.51

Tot. krachtvoerkosten per 100 kg
mm

6,10

Saldo

26,91 20,03 26,14 29,44 26,11

4,90

4,65

5,64

De mate waarin de zeug de bronst vertoont, is erg afhankelijk van de
kwaliteit van de follikels. Het berigheidshormoon oestrogeen wordt namelijk
door de follikels geproduceerd. Een beter kwaliteit geeft een hogere
productie van oestrogenen en verbetert de bronstexpressie. Een zeug die
niet lekker in haar vel zit, produceert follikels van mindere kwaliteit en dus
minder oestrogeen. De kwaliteit van de follikels is pas tegen de ovulatie te
beïnvloeden. Een zeug draagt bij haar geboorte alle eicellen al bij haar,
maar deze komen tot wasdom in de laatste week van de zoogperiode als
het hormonale stelsel van de zeug zichzelf activeert. Fysiologisch zit de
zeug dan in de negatieve energiebalans vanwege de vraag naar energie
door de zogende biggen en de eigen onderhoudsbehoefte. Die
energievraag kan een zeug niet volledig beantwoorden met haar
voeropname. De negatieve energiebalans is volgens Lia Hoving, techinal
support manager bij Provimi, niet te ver komen. ’’In Zuid-Europese landen
is het wellicht mogelijk,omdat daar de productie lager ligt, maar
daarentegen is ook de voeropname lager door de hogere temperaturen; en
van Deense genetica wordt dit gesuggereerd omdat ze een grotere
voeropnamecapaciteit (VOC) zouden hebben. Met de productie in onze
regio en beschikbare voedermiddelen is het nagenoeg niet mogelijk om

6.40
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zeugen in een positieve energiebalans te krijgen na het werpen.’’ Hoving
ziet het ook niet als een nadeel dat de zeug in een negatieve energiebalans
zit en gewicht verliest. ‘’10 tot 13 procent gewichtsverlies is acceptabel. Als
het gewichtsverlies te hoog is, beïnvloedt dat de follikelontwikkeling
negatief.’’Hoving legt uit: ‘’de zoogprikkel van de biggen en de negatieve
energiebalans zorgen ervoor dat de productie van het luteïniserend
hormoon (LH) en het follikel stimulerend hormaal (FSH) verminderd.
Tijdens de lactatie is deze afremming minder en kunnen de follikels
uitgroeien tot 3 à 4 mm. Alleen als de zeug in een erg negatieve
energiebalans zit, neemt de productie van LH en FSH niet toe en zullen de
follikels minder groeien. Daardoor zijn de follikels bij spenen mogelijkerwijs
kleiner dan normaal.’’ Na het spenen valt de energievraag van de biggen
weg en keert de zeug terug in een positieve energiebalans; ook de
zoogprikkel is weg. Op dat moment worden LH en FSH in hogere
frequentie afgegeven. De follikel rijpt af en vervolgens vindt de eisprong
plaats. ‘’als de follikels bij het spenen te klein zijn, duurt de groei van de
follikels langer en kun je bijvoorbeeld een verlengd interval spenenbronst
zien’’, aldus Hoving. Omdat de energiebalans voor een belangrijk gedeelte
aan de conditiescore van de zeug is gekoppeld, is conditie scoren een
goede indicatie voor de mate waarop de zeug is voorbereid op de volgende
worp.’’

Leptine en insuline
Niet alleen vermagerde zeugen hebben een verminderde vruchtbaarheid.
Ook te vette zeugen zijn vatbaar voor slechtere reproductieresultaten. Dat
stelt Josine Beek, werkzaam bij de faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Gent. Een van de betrokken factoren is het hormoon leptine ,
waarvan de productie plaats vindt in het vetweefsel van zeugen. ‘’Via de
bloedbaan komt leptine op heel veel plaatsen terecht, onder meer in de
baarmoeder en de eierstokken. De werking van leptine is heel veelzijdig en
complex, maar de voornaamste eigenschappen van leptine zijn de regeling
van de energiebalans en het effect op de vruchtbaarheid. ’’Toch is leptine
niet altijd schadelijk, betuigt Beek ‘’Leptine stimuleert in de hersenen de
afgifte onder meer FSH en LH. Dat is nodig voor een goede rijping van de
eicellen en de eisprong. Alleen bij een zeer hoge concentratie leptine in het
bloed blijkt dat het hormoon een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid.
Dit negatieve effect komt enerzijds door de onderdrukking van de
voeropname. Anderzijds heeft leptine mogelijk ook een direct effect op
eierstokken met verstoring van de ontwikkeling van de eicellen en
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ontstaan van cysten als gevolg. Dat verklaart waarom te vette zeugen meer
vruchtbaarheidsproblemen vertonen’’, zegt Beek.
Een hormoon dat een positieve rol speelt bij een follikelontwikkeling is
insuline. Anne Wientjes doet momenteel promotieonderzoek bij
Wageningen Universiteit naar het effect van insuline op de vruchtbaarheid
van de zeug. ’’De werking van insuline is tweeledig. Enerzijds verhoogt
insuline de afgifte van FSH en LH in de hersenen. Anderzijds stimuleert
insuline ook direct de follikels en kan het de werking van LH en FSH op de
follikels versterken door receptoren, de ontvangers van LH en FSH, te
verhogen.’’ De geproduceerde hoeveelheid insuline is weer afhankelijk van
het aandeel glucose in het rantsoen. Suikers zorgen voor een snelle en
hoge, maar kortdurende insuline piek, terwijl zetmeelrijke rantsoenen een
tragere maar wel een meer persistente insulineverhoging veroorzaken.
‘’Een combinatie van voedermiddelen met die specifieke inhoud is daarom
het best’’, aldus Wientjes
Voeropname vergoten
Ondanks de relevantie is het toch lastig om een grote hoeveelheid energie
in de zeug te krijgen tijdens de kraamperiode. De voergift wordt in de
kraamstal afgetopt op 7,5 á 8 kilogram, mede om lactatiebronst te
voorkomen. Niet alle zeugen hebben die voeropnamecapaciteit van 7,5 á-8
kilogram, omdat deze afhankelijk is van de omstandigheden in de
kraamstal en ook genetica deels invloed heeft, evenals het
drachtmanagement. Zo vergoot vezelrijk voer in de drachtopnamecapaciteit
door de gezonde darmflora te creëren. Men waarschuwt wel voor de
risico’s van het inzetten van heel vezelrijk voer.’’ De voerovergang naar
lactovoer vraagt extra aandacht. Bij gebruik van dezelfde vezelrijke
grondstoffen in dracht-lactovoer zullen de mestconsistentie en de darmflora
gezond blijven.’’ Wat voeropname betreft zouden gelten meer aandacht
mogen krijgen. Van gelten wordt meer gevraagd. Ze hebben een goed uier
en een hoge melkproductie, dus er worden vaak meer biggen bijgelegd.
Omdat een gelt extra voedingstoffen nodig heeft voor de eigen
lichaamsontwikkeling en door een hoge melkproductie bovendien
procentueel gezien sneller gewicht verliest, raakt ze vlugger in een
negatieve energiebalans met als gevolg minder ontwikkelde follikels. Het
roept de vraag op of het wellicht beter is om twee soorten voer in de
kraamstal te verstrekken, één voersoort voor ouderworpszeugen en
hooggeconcetreerd, energierijk voer voor gelten. Hoving: ‘’Onderzoek heeft
uitgewezen dat heel energierijk voer niet altijd een hogere energieopname
12

Najaars invloeden

met zich mee brengt. Het dier is sneller verzadigd en komt niet tot een
maximale voeropname. Daarnaast kan voer
met een hoog EW-gehalte oedeem op het uier
veroorzaken, waardoor de zeug ook minder
vreet. Overigens is de grenswaarde aan EWopname per zeug verschillend.’’ Ook kostprijs
technisch is het niet aantrekkelijk om een gelt
heel energierijk voer te geven. De balans
tussen aminozuren en energie in het voer moet
behouden blijven. Vaak loont het dan meer om
te kijken hoe je met een aangepaste
voersamenstelling die voeropnamecapaciteit
met een halve kilogram kunt verbeteren.’’
Flushen
Om de zeug of gelt rond het speenmoment toch het gevoel te geven dat ze
klaar is voor een volgende cyclus, is flushen een ingeburgerde toepassing.
Door op vijf van zeven dagen voor de verwachte berigheid de voergift te
verhogen, ondergaat de insulineproductie een stimulans. Dit bevorderd de
eisprong en de kans op een geslaagde bevruchting is hoger.
Onderzoek van Hazelheger uit 2005 toont aan dat zeug die geflusht
werden gemiddeld 17,2 eicellen ovuleerden, terwijl de niet-geflushte
referentie groep slechts 14,2 eicellen ovuleerden. De conclusie luidde dat
de referentiegroep op dag 35 na inseminatie gemiddeld drachtig was van
14,2 embryo’s, terwijl de geflushte groep gemiddeld 15,2 embryo’s droeg.
Wientjes doet in haar promotieonderzoek momenteel ook onderzoek naar
het effect van flushen op de uniformiteit. Niet alle follikels groeien namelijk
even snel. Omdat de grotere follikels al maximaal groeien, veronderstelt
Wientjes dat vooral de achterblijvende follikels baat hebben bij een
insuline-boost door middel van flushen,’’ De omvang en kwaliteit van de
follikels houdt rechtsreeks verband met de kwaliteit van de eicel. Als
uniforme eicellen ovuleren, vormen zij waarschijnlijk allemaal een
gelijkwaardig embryo. Als deze embryo’s zich hechten in de baarmoeder
nemen zij evenveel plaats in. De oppervlakte waarmee het embryo zich
aan de baarmoederwand hecht is, vervolgens weer bepalend voor de
ontwikkeling en vitaliteit van de big omdat via die oppervlakte
voedingsstoffen worden uit gewisseld.’’ Uit eindelijk kan dit zowel effect
hebben op het aantal biggen en de ontwikkeling en uniformiteit van de
biggen.’’ Verwacht Wientjes
13

Voer is echter maar één van de aspecten die een rol spelen bij het
vertonen van bronst. Terwijl er over het effect van voer al veel antwoorden
zijn gegeven, blijven er op andere gebieden nog veel open vragen. Neem
bijvoorbeeld de najaarsdip. Vermoedelijk heeft de dip te maken met de
aanmaak van het hormoon melatonine. Bij dieren met een
seizoensgebonden voortplanting regelt melatonine de activiteit van de
geslachtsorganen. De aanwezigheid van licht remt de aanmaak van
melatonine waardoor het geslachtsapparaat beter functioneert. Omdat de
productie van melatoine afhankelijk is van de blootstelling aan licht, bepaalt
het dag – nachtritme van de zeug de productiehoeveelheid van
meltatonine. Omdat de dagen korten in het najaar verklaart dat waarom de
zeug in het najaar minder eenvoudig berig wordt en luidt het advies om in
dekstal minimaal 100 lux boven de kop van de zeug te instaleren en deze
verlichting miniaal 16 uur per dag te laten branden. Arno Joosten, manager
sales en service bij het varkens KI Nederland, wijst nog een andere
oorzaak aan van de najaardip.
Inrichting stal
Zowel de lichtvoorziening als de
inrichting van de dekstal, zal een
belangrijke invloed uitoefenen op
de berigheid van de zeug. Zo heeft
Amerikaans onderzoek (Knox)
uitgewezen dat het huisvesten van
beren in de dekstal de mate van
berigheid beïnvloed. Gemiddeld werd 80 procent van zeugen binnen een
week na het spenen berig als de beer in dezelfde stal was gehuisvest. Als
de beer niet in dezelfde ruimte werd ondergebracht, werd 97 procent van
de zeugen binnen een week na het spenen berig. Ook duurde de berigheid
gemiddeld 15 uur langer, namelijk 60 uur bij huisvesting van de beer buiten
de dekstal. Zo blijkt de interactie tussen zeug en beer heel belangrijk bij
bronststimulatie. Joosten adviseert daarom om bij voorkeur tweemaal per
dag met de beer voor de zeug heel belangrijk bij bronststimulatie. Men
adviseert daarom om bij voorkeur tweemaal per dag met de beer voor de
zeug langs te gaan. Ook deze frequentie kan hij onderbouwen met
onderzoek. Zeugen die tweemaal per dag in contact komen met een beer,
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hebben een berigheid die een kwart langer duurt (53 uur bij tweemaal
daags bronststimulatie ten opzichte van 42 uur bij eenmaal daags
bronststimulatie). Het is bewezen dat het percentage succesvolle eerst
inseminaties binnen 24 uur 41 procent veel hoger ligt dan de 19 procent bij
een stimulatie van eenmaal daags. Overigens heeft de zeug wel een
voorkeur voor echte beren. Althans dat was het geval bij een onderzoek uit
2000.
Huisvesting
Een ander aspect van de inrichting wat zich uit in de mate waarop een
zeug bronst vertoont, is de huisvesting van te dekken zeugen.
Promotieonderzoek van Pieter Langendijk uit 2000 concludeerde dat
individuele huisvesting de berigheid bevordert. Zeugen in een groep tonen
pas 105 uur na het spenen hun berigheid, terwijl zeugen in individuele
huisvesting dat al na 94 uur doen. Ook de spreiding in de lengte van de
berigheid is groter bij zeugen die in een groep gehuisvest zijn. De
verspreiding loopt namelijk van 72 uur na het spenen tot 168 uur na het
spenen, terwijl de spreiding bij individuele huisvesting varieert van 72 uur
tot 120 uur. Al moet daar wel de kanttekening geplaatst worden dat dat
onderzoek werd uitgevoerd in een tijd waarin groeps huisvesting nog geen
grote vlucht had genomen. In de actuele tijd waarin groepshuisvesting in de
drachtperiode verplicht gesteld is, kan het wellicht zijn dat inviduele
huisvesting meer stres veroorzaakt en de zeug daardoor juist weer eerder
berig word. De relatie die stress en huisvesting onderhouden is ook van
belang bij de draagperiode. Het inmengen van zeugen in groepshuisvesting
is een stressvolle gebeurtenis en brengt risco’s met zich mee voor
drachtbehoud.
Tevens is berigheidscontrole in een groep veel lastiger uit te voeren en
vragen terugkomers, zeker onregelmatige terugkomers, meer werk. Reden
te meer om de eerst inseminatie tot een geslaagde te maken door de
berigheid te stimuleren en het juist inseminatiemoment te kiezen.

Stoppersmaatregelen voor varkens
Recent zijn er weer een aantal maatregelen aan de lijst van
stoppersmaatregelen toegevoegd. Er zitten ook een paar zeer interessante
tussen. De meest interessante maatregelen zetten we hieronder op een rij:
1. 1 ronde minder opleggen
2. Door middel van een schuine plaat het mestoppervlak verkleinen
3. Toepassen van voer met Benzoëzuur
4. Minder dieren houden
Het doel van de
stoppersmaatregelen is om
uiteindelijk een totale ammoniak
uitstoot te krijgen van het vergunde
aantal dieren keer de maximale
toegestane ammoniakuitstoot.
Oftwel als u conform u
milieuvergunning 100 varkens mag
houden, mag de uiteindelijke
ammoniak uitstoot 140 kg op
jaarbasis zijn.
1. 1 ronde minder opleggen
Recent wordt door het minder ronde vleesvarkens mesten te draaien ook
gezien als een reductiemaatregel. De exacte reductie moet door middel
van een speciale formule worden berekend. Dit kunnen wij eventueel voor
u verzorgen.
2. Door middel van een schuine plaat het mestoppervlak verkleinen
Door het mestoppervlak te verkleinen naar 0,27 m2 per aanwezig varken,
kan een reductie van 40% worden bereikt. Dit is net niet genoeg om geheel
te voldoen, maar in combinatie met iets minder dieren is dit een afdoende
maatregel. In de oorspronkelijke maatregel was eerst een oppervlak van
0,18 m2 geëist, dus in de nieuwe maatregel is in sommige gevallen niet
eens een aanpassing van de put noodzakelijk.

Bron www.varkensbedrijf.nl
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3. Toepassen van voer met Benzoëzuur (1%)
Door het toepassen van benzoëzuur in het veevoer kan een reductie van
16% worden bereikt. Dit is niet voldoende reductie, maar de maatregel kan
goed in combinatie met andere dieren worden toegepast.
4. Minder dieren houden
Door minder dieren te houden, dan op de vergunning is aangegeven, kan
aan de vereiste maximum ammoniakuitstoot worden voldaan.

Zonder andere maatregelen, betekent dit bij een vergunde ammoniak
emissie van 2,5 kg per varken, dat er 44% minder varkens mogen worden
gehouden. Bij een vergunde emissie van 3,5 kg per varken betekent dit
zelfs 60% minder vleesvarkens.
Concluderend kan worden gesteld, dat er niet 1 ideale oplossing is, maar
dat het vaak een combinatie van maatregelen is. Wij kunnen u eventueel
hier in verder helpen. Er is nu een formulier stoppersmaatregelen. Dit
formulier krijgt u meestal via de gemeente toe gestuurd. Dit formulier moet
voor 1 april weer aan de gemeente teruggestuurd worden.

Even voorstellen
Ik ben Annemiek Strijker, 18 jaar oud en ik loop voor ongeveer een half jaar
stage bij C.A.V.V Zuid Oost Salland te Haarle. Ik kom uit Ruinen (Drenthe)
en woon nu tijdelijk in Haarle. Ik zit op het MBO Drenthe College te Meppel.
En volg de opleiding Zakelijke Dienstverlening (secretarieel) en zit in het
examenjaar. Thuis hebben wij
een melkveebedrijf en in mijn vrije
tijd help ik er graag een handje
mee, in mijn vrije tijd vind ik het
leuk om te tuinieren en te
winkelen. Ik hoop in het
aankomende half jaar veel nieuwe
dingen te leren, en meer te weten
te komen hoe het er aan toe gaat
in dit bedrijf. Ik hoop dat ik over
een half jaar terug kan kijken op
een leerzame en mooie tijd.

Aanbod:
Jongveeopfok leeftijd 14-23 maand.
Ruimte voor ca 25 stuks.
Voor nadere informatie: 06-15333073
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