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Aan de leden en afnemers 
 

De eerste maand van het jaar zit er op. Ze zeggen dat het winter is, 
maar het lijkt meer op de herfst. Regelmatig werd er vorst verwacht, 
maar zoals je van een weerman/vrouw kan verwachten, de mooiste 
voorspellingen komen zelden uit. Over droogte hoeven we het 
voorlopig in ieder geval niet te hebben. 
De voerprijzen begeven zich op een stabiel niveau, we verwachten 
voor de komende maanden geen noemenswaardige wijzigingen. 
Het jaar is afgesloten en wij zijn druk bezig met de balans. De 
voeromzet is vorig jaar met 14,7 % gestegen en daar zijn we trots op. 
Goede resultaten vertellen zich vanzelf voort. Daarnaast zijn we druk 
bezig met de uitbreiding van de fabriek. Ook dit willen we graag met 
u bespreken op de jaarvergadering. Deze zal op dinsdag 25 maart 
gehouden worden. Noteer deze datum maar in uw agenda. U en uw 
partner zijn dan weer van harte welkom. 
 
Grondstofprijzen 
De daling van de grondstofprijzen is gestagneerd. Enkele 
grondstoffen zijn zelfs weer in prijs gestegen. De verwachting is 
echter dat er geen grote schommelingen komen de komende 
maanden. Hierdoor zullen de mengvoerprijzen niet veel veranderen. 
In april komt de oogst op het zuidelijk halfrond in volle gang en 
komen de eerste voorspellingen inzake de inzaai over het noordelijk 
halfrond. Dan worden de echte veranderingen van grondstofprijzen 
verwacht. Er wordt gesproken over een verdere daling, maar bij 
negatieve berichten is een stijging ook mogelijk. 
 
Omzet 
Zoals eerder vermeld is de omzet bekend. Wij hebben in 2013 een 
omzetverhoging van mengvoeders van 14,7 % gerealiseerd. Dit 
hadden we in het begin van het jaar niet mogen hopen. Wij hebben 
altijd gesteld, dat wij graag gemiddeld 5% per jaar groeien en 
maximaal 10 % per jaar. Dat hebben wij afgelopen jaar ook gemerkt. 
Een dergelijk omzetstijging is niet goed voor de organisatie en zorgt 
er voor dat je continue moet bij schakelen.  
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Wij hopen dan ook dat 2014 rustiger verloopt. 
Daarnaast is de omzet van de winkel ook weer licht gestegen. Ook 
hiermee laten we zien, dat we tegen de landelijk daling in werken en 
goed contact met de klant zeer belangrijk is. 
 
Jaarvergadering en uitbreidingsplannen 
Dit jaar zal de jaarvergadering op dinsdag 25 maart plaats vinden. 
Het eerste deel is het behandelen van de jaarcijfers en in het tweede 
deel zullen wij de uitbreidingsplannen presenteren. Momenteel loopt 
de vergunningsaanvraag bij de gemeente en hebben we 
verschillende scenario’s doorberekend. Op de jaarvergadering willen 
wij het plan en de scenario’s met u doornemen en daarbij ook uw 
mening over de uitbreiding horen. Misschien zijn we dan al zover om 
ook de toestemming van u als lid te vragen, maar dat kunnen we nu 
nog niet helemaal bekijken. Daar hoort u later meer over. 
Noteer de avond vast in uw agenda want deze avond wordt een 
belangrijke avond voor de toekomst van uw coöperatie. 
  
Sector dagen 
Momenteel zijn wij bezig om voor de diverse sectoren, een 
interessante dag te organiseren. Voor de rundvee staat dinsdag 4 
maart op het programma. Verderop in Zuid-Oost Salland nieuws 
leest u hier meer over en natuurlijk zal u ook per brief op de hoogte 
worden gehouden.   
 
Hans Verheul 
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Droogzetstrategie bij Melkkoeien. 
 
De schothorst heeft in een circulaire aandacht besteedt aan dit 
onderwerp. Hierna volgt een samenvatting. 
Het terugdringen van het antibiotica gebruik in de melkveehouderij is 
momenteel een actueel onderwerp. Het gebruik wordt uitgedrukt in 
dierdagdoseringen. De antibiotica in droogzetpreparaten leveren 
daarin het grootse aandeel. Op basis van het een overheidsbesluit in 
2012 mogen antimicrobiële middelen voor het droogzetten alleen nog 
maar curatief worden toegepast, dus bij het behandelen van een ( 
subklinische) uierinfectie. In de richtlijnen ‘Antimicrobiële middelen bij 
het droogzetten van 
melkkoeien’ die op 7 januari 
2014 formeel wordt vastgesteld 
door de KNMvD, wordt de 
methode beschreven waarmee 
de toepassing van antibioticum 
bij droogzetten van melkkoeien 
verder wordt beperkt. Dieren 
mogen alleen nog antibioticum 
krijgen als wordt voldaan aan 
criteria die zijn ontleend aan onderzoek van de gezondheidsdienst 
voor Dieren. Alleen oudere dieren met een celgetal van boven 
50.000 en vaarzen met een celgetal boven 150.000/ml in de laatste 6 
weken voor het droogzetten en koeien met een aangetoonde infectie 
( bacteriologisch onderzoek) mogen behandeld worden met 
antibioticum. De verwachting is dat dit protocol in de toekomst verder 
wordt aangescherpt. Evenals de overgang van droogstand naar 
lactatie is ook de overgang van Lactatie naar droogstand een 
risicovolle periode voor de uiergezondheid. Beperkter gebruik van 
antibioticumhoudende droogzetmiddelen leidt tot een hoger risico op 
het ontstaan van mastitis tijdens droogstand en vroege lactatie. Om 
dit risico te verminderen is een goede droogzetstrategie van groot 
belang. Een goede strategie omvat onder andere een geleidelijke 
vermindering van de melkproductie tot het moment van droogzetten. 
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Zolang een koe gemolken wordt bestaat er een risico op infectie van 
buitenaf. Op moment van droogzetten wordt de koe niet meer 
gemolken en dient het slotgat te sluiten om als barrière tegen het 
binnendringen van kiemen te fungeren. Om deze afsluiting succesvol 
te laten zijn dient de melkproductie voldoende laag te zijn op het 
moment van droogzetten zodat de druk van binnenuit niet leidt tot het 
uitliggen van melk na droogzetten. Methoden om de melkproductie 
tot droogzetten te verminderen komen neer op het verminderen van 
de melkfrequentie en het verlagen van de nutriëntenopname of een 
combinatie van beiden. 
Zowel vermindering van 
de nutriëntenopname als 
de  melkfrequentie kunnen 
stress opwekken en 
daarmee een negatieve 
invloed hebben op de 
weerstand van de koeien. 
Op basis van 
literatuurgegevens lijkt een 
optimale productie bij 
droogzetten tussen de 
12,5 en 15,0 kg melk te liggen.  Uit onderzoek bleek dat bij iedere 5 
kg melk boven de 12,5 kg bij droogzetten de kans op uierontsteking 
na kalveren 77% hoger was. Dieren met minder dan 15 kg melk bij 
droogzetten hadden minder druk op het uier in de eerste dagen na 
het droogzetten en minder last van uitliggen van melk in vergelijking 
met dieren die tussen de 15 tot 25 of meer dan 25 kg melk bij 
droogzetten produceerden. Koeien die melk lekken tijdens de 
droogstand hebben 4 keer grotere kans op mastitis tijdens de 
droogstand dan koeien die daar geen last van hebben. 
 
Conclusie op basis van huidige (praktijk) inzichten 
Op basis van het bovenstaande lijkt het streven naar een 
melkproductie van 12,5 – 15,0 kg bij droogzetten optimaal. De te 
kiezen strategie is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die men in 
de praktijk heeft of kan creëren. 
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Vanaf 2 weken voor droogzetdatum: 
- Afbouwen van de krachtvoergift ( tot 0 kg) 

- Verdunnen van het energiegehalte van het rantsoen door 

bijmengen van deel tarwestro/grashooi, 

- Het verminderen van het eiwitgehalte in het rantsoen. 

- Vermindering van aantal melkingen. 

Op dag van droogzetten: 
- Structuurrijk rantsoen voeren. 

- Nog 1 x melken  

- Droogzetten/speenbehandeling toepassen (teatsealers) 

Op dag na droogzetten: 
- Koeien naar droogstandsgroep op droogstandsrantsoen  
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Actualiteiten mestbeleid. 
 
Het bemestingsseizoen staat weer voor de deur. Dit betekend dat u 
een aantal zaken als veehouder weer op een rijtje moet zetten. 
Hieronder volgen een aantal tips/adviezen hiervoor. 
 

- Voor grasland op zandgrond geldt een uitrijverbod tot en met 
15 februari. Op bouwland mag u al wel vanaf 1 februari weer 
bemesten. Het is uiteraard wel de vraag of dit verstandig is. 

- Wat de stikstofgebruiksnormen betreft veranderd er niets voor 
het komende jaar op grasland (indien er wel derogatie wordt 
verleend door Brussel). U mag dus dezelfde hoeveelheid mest 
en kunstmest gebruiken op uw grasland. Uit dierlijke mest 
mag u 250kg N aanwenden bij 
derogatie. De totale 
stikstofsgebruiksnorm blijft 
ook 250 kg N bij beweiden, bij 
maaien is dit 320 kg. Op 
maïsland is de totale 
stikstofgebruiksnorm gelijk 
gebleven: 140 kg N.  

- De fosfaatgebruiksnorm wordt 
alleen verder aangescherpt voor bouwland met een 
fosfaattoestand laag (Pw onder de 36). Deze gebruiksnorm 
gaat van 85 naar 80 kg. 

- Let erop of u ook met de verwerkingsplicht krijgt te maken: bij 
een overschot van meer dan 667 kg fosfaat bent u verplicht 
15% van dit fosfaatoverschot te laten verwerken. 

- De stikstof en fosfaatproducties gaan voor melkvee met 5% 
omhoog! Hiervoor dient eventueel extra afzet geregeld te 
worden. 

- Praktisch gezien is het advies om in het voorjaar het grasland 
te bemesten met ongeveer 30 kuub rundveedrijfmest. Dit 
aanvullen met  250-300 kg KAS Zwavel voor een maaisnede. 
Daarnaast dit eventueel aanvullen met 100 kg 
bemestingszout. Deze later strooien dan de KAS Zwavel. 
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Actie landbouwplastic/beschermzeilen 
 
U bent van ons gewend dat we jaarlijks een interessante actie 
hebben voor landbouwplastic. 
Deze actie loopt binnenkort ten einde. 
Wilt u nog gebruik maken van deze actie, neem dan contact op met 
het kantoor of met uw voorlichter. 
De uitlevering zal in de maand maart plaatsvinden. 
Wij kunnen u 2 soorten plastic 
aanbieden, namelijk de silotop 
en de texaleen alpha.  
De texaleen alpha is een folie 
met een betere treksterkte en 
een betere gasdichtheid. 
Zeker voor de wat bredere 
kuilen is het daarom niet 
onverstandig om voor het 
kwalitatief betere texaleen 
alpha te kiezen i.v.m. de 
toenemende krachten op het plastic. 
Silotop is leverbaar in breedtes van 6 t/m 16 meter. 
Texaleen is leverbaar in breedtes van 6 t/m 18 meter. 
Standaard zit er 50 meter op een rol. 
Daarnaast lopen ook de volgende artikelen mee in de actie: 
 

� Onderfolie 

� Wandfolie 

� Genafil beschermzeilen 

 
Kopen tijdens de voorkoop heeft de laatste jaren al gauw een 15 á 
20% prijsvoordeel opgeleverd, dus profiteer van onze messcherpe 
aanbiedingen. 
Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met ons kantoor in 
Haarle. 
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Voorverkoop maïszaad 2014 

 
Tot 1 maart hebben we een voorverkoop actie betreffende 
maïszaden. Er geldt een extra korting van € 2,= per zak. 
Deze actie loopt tot 1 maart. Mede door de uitstekende kuiluitslagen 
van het afgelopen jaar (veelal kuilen van boven de 1000 VEM en een 
zetmeel wat boven de DS ligt) adviseren wij in grote lijnen dezelfde 
rassen als afgelopen jaar. In de zeer vroege groep was en is ons 
advies LG 30211. Zeer goed verteerbaar, flink zetmeel en een prima 
opbrengst. Mocht u een ultra vroeg ras wensen dan is Ambition zeer 
wenselijk. U vindt dit ras nog niet op de officiële rassenlijst omdat het 
nog maar 2 jaar in onderzoek ligt. Normaliter zal Ambition volgend 
jaar nieuw op de rassenlijst komen te staan. Wanneer u na de maïs 
nog graszaad wilt zaaien is Ambition dus een prima optie. 
In de vroege groep blijft ons advies LG 30218 en Messago. Deze 
rassen laten net als de LG 30211 een prima opbrengst zien in 
combinatie met uitstekende voederwaarde kenmerken. In de 
middenvroege groep adviseren wij LG 30223. Wat zetmeel betreft 
had het iets beter gekund maar wel duidelijk de meeste opbrengst. 
Voor nadere prijsinformatie kunt u contact opnemen met het kantoor 
of met uw voorlichter. 
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DARMGEZONDHEID, nog veel vragen…. 

 
Darmgezondheid was altijd al belangrijk in de varkenshouderij, maar 
de laatste jaren krijgt deze steeds meer aandacht. Dat komt onder 
meer omdat voerbespaarders uit het voer zijn gehaald en het 
preventieve en curatieve antibioticagebruik verder omlaag moet. Ook 
zijn beperkingen gekomen aan gebruik van dierlijke eiwitten in voer. 
Daar komt bij dat door de genetische vooruitgang steeds meer van 
de varkens wordt gevraagd. Het 
kennisniveau over de darm is mede door 
de geschetste ontwikkelingen sterk 
gestegen, zegt Francesc Molist, 
onderzoeker darmgezondheid en hoofd 
varkenscluster bij Schothorst Feed 
Research: “Er is rond darmgezondheid 
steeds meer bekend over de interactie 
tussen management, hygiëne en voer. 
Maar is ook nog veel waar we meer over 
willen weten.” Dat komt vooral omdat de 
darm een complex ecosysteem is. Veel 
informatie komt vanuit de humane gezondheid, waar instituten en 
commerciële bedrijven (denk aan drankjes als Yakult) veel 
investeren in kennis. Het maagdarmstelsel van varkens is niet heel 
anders dan dat van mensen dus die informatie is goed bruikbaar.  
 
Longen relatief eenvoudig.  
Samen met de longen zijn de darmen de organen waar de meeste 
problemen mee zijn. Welke van de twee de grootste economische 
schade geven, is niet bekend, maar ze staan beide dik vooraan. 
Long- en darmproblemen hebben overeenkomsten, beide komen 
voor op koppel of afdelingsniveau, maar in het varken zijn de 
verschillen enorm. Luchtweginfecties gebeuren in een nagenoeg 
steriel klimaat; de long is een schoon orgaan in het lichaam en alle 
lucht die binnenkomt, wordt gefilterd. In die omgeving kan een virus  
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of een bacterie toeslaan, maar is de ziekteverwekker ook relatief 
eenvoudig te bestrijden als deze bekend is.  
 
Hoe anders is het in de darm: die wordt bewoond door een aantal 
kiemen van een 10 met veertien nullen, tien keer meer bacteriën dan 
er cellen in een lichaam zijn. In dat complexe systeem zitten meer 
1.000 verschillende soorten kiemen. Dankzij DNA-technieken is de 
afgelopen jaren wel meer bekend geworden over deze bacteriën, 
maar wat de meeste precies doen, is nog een raadsel. En dan is er 
nog eens een continue stroom van goede en slechte voedingsstoffen 
die het maagdarmkanaal passeert.  
 
Nederland heeft nadelen  
Deskundigen denken dat de darmgezondheid in de Nederlandse 
varkenshouderij relatief goed is. De lage voerconversie is daarvoor 
een belangrijke aanwijzing. “Een exacte vergelijking met het 
buitenland maken is niet te doen”, vertelt Ingrid Faber, specialist 
darmgezondheid bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. “We weten 
wel dat Denemarken veel problemen heeft met diarree bij de biggen. 
Daar is nu ook een diarree met onbekende oorzaak, de gele dood. In 
België komt veel dysenterie en salmonella voor.” Dat de 
darmgezondheid bij varkens in Nederland zeker niet onderdoet voor 
die in het buitenland, is een prestatie op zich. Want Nederland heeft 
als belangrijk nadeel dat een 
aantal toevoegingen niet in 
het voer mag; daarvan is zink 
een belangrijke. Ook zijn er 
landen waar nog wel 
antimicrobiële 
voerbespaarders zijn 
toegestaan. Ook qua 
structuur van de 
varkenshouderij heeft 
Nederland verschillen met 
veel andere landen. In Nederland ontbreekt een grootschalige  
toepassing van all in-all out en multisite (zeugen, gespeende biggen 
en vleesvarkens op verschillende locaties). Bijna alle stallen hebben 
meerdere leeftijden, wat voor de ziekteoverdracht, zeker ook bij 
darmaandoeningen, zeer nadelig is.  
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Daar zijn dus ook stappen vooruit te zetten, met de kanttekening dat 
die beweging zeer langzaam gaat. “High health is belangrijk, ook 
voor het voorkomen van verspreiding van darmziekten”, zegt Faber. 
Dat de Nederlandse varkenshouder – doorgaans – een goede 
vakman is met een breed scala aan adviseurs, is een belangrijk 
voordeel. Daar komt bij dat het voerkennisniveau van hoog niveau is. 
Dat maakt het mogelijk meer bijproducten in de voeders te 
verwerken, vooral voor vleesvarkens en zeugen. Er zijn 
voerdeskundigen die dit als nadeel zien vergeleken met voeders met 
vooral basisproducten als granen en maïs. Die ideeën leven, maar 
zijn niet hard te maken. Volgens Molist biedt deze manier van voer 
maken juist mogelijkheden 
om specifieke grondstoffen 
te gebruiken die goed zijn 
voor de darmgezondheid, 
bijvoorbeeld bij de biggen.  
 
Nog veel vragen  
Het onderzoek rond het 
verhogen van de 
darmgezondheid staat niet 
stil. Het feit dat Wageningen 
UR sinds twee jaar een leerstoel Darmgezondheid bij dieren in het 
leven heeft geroepen, geeft het belang ervan aan. Ook stimuleert de 
overheid onderzoeken op dit gebied via het topsectorenbeleid in de 
publiekprivate samenwerking. Het kennisniveau over de 
darmgezondheid neemt toe, maar er zijn ook nog veel vragen. 
Bijvoorbeeld rondom relaties tussen bacteriën in de darm en het 
immuunsysteem en de interactie tussen eiwit en koolhydraten en de 
impact hiervan op de bacteriën in de darm. Ook de werking van 
additieven en de beste toepassing ervan vraagt nog veel onderzoek. 
Vanzelfsprekend is het verhogen van de darmgezondheid speerpunt 
bij de voerfabrikanten. Met name bij de biggen, van geboorte tot en 
met de opfok, is dit een aspect waar bedrijven direct op afgerekend 
worden als het niet goed is. Voerbedrijven doen continu onderzoek 
naar het effect van grondstoffen en additieven op darmgezondheid, 
maar ook de productiemethode heeft daar invloed op.  
 



 
13 

Ook voor de fokkerij is darmgezondheid een item. Deze sector heeft 
daar direct invloed op door het fokken op bijvoorbeeld voerefficiëntie, 
geboortegewicht en de spreiding binnen tomen. Fokkerijorganisaties 
kunnen met genomic selection mogelijk dieren selecteren die minder 
gevoelig zijn voor bepaalde darmaandoeningen. Door het onderzoek 
rond darmgezondheid komt steeds meer kennis beschikbaar over de 
rol van bacteriën in de darm bij verteringsprocessen en bij het 
aansturen van het immuunsysteem (weerbaarheid). De komende 
jaren ligt de nadruk vooral op de interacties in de darm tussen 
bacteriën, voeding en het darmepitheel en de effecten van deze 
interacties op de 
darmgezondheid. Ook wordt 
gekeken hoe en welke 
houderijfactoren invloed 
uitoefenen op het 
ecosysteem van de darm.  
 
Biomarkers in ontwikkeling  
Momenteel staat de 
ontwikkeling van biomarkers 
in de belangstelling. Met biomarkers zijn bedrijven op basis van 
bijvoorbeeld bloed-, urine- en/of mestmonsters eenvoudig te typeren. 
Daarmee is niet alleen de actuele status bepaald, maar ook een 
voorspellende waarde. Vanuit het humane gezondheidsonderzoek 
en de literatuur is hier al wel wat over bekend, maar de slag naar de 
varkenshouderij moet nog grotendeels gemaakt worden. Als 
doorvertaling van het voorgaande voorziet Molist voor de toekomst 
dat voerfabrikanten op basis van biomarkers het voerpakket volledig 
aanpassen aan de bedrijfssituatie. Dat kan bijvoorbeeld door een 
standaardcomponent en een bedrijfseigen component bij elkaar te 
brengen in een volautomatische voerinstallatie. Nog een stap verder 
is met biometrische gegevens uit de stal exact voeren wat een 
individueel vleesvarken nodig heeft. “Het is nog toekomstmuziek, 
maar Schothorst Feed Research verwacht binnen enkele jaren 
hierover concrete adviezen te kunnen geven. Met meer kennis, 
nieuwe technieken en vooral samenwerking tussen partijen is veel 
mogelijk om de darmgezondheid te verbeteren.” 
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NIEUW IN ONS ASSORTIMENT! 
 
Benfital Plus. 
 
De PLUS bij kalverdiarree, zodat het kalf sneller hersteld. 
 

• SNEL HERSTEL UITDROGING. 
 

- Optimale energie- inhoud. 
Door het hoge gehalte aan glucose , is de energie-inhoud 310 
kcal per drinkbeurt. 

 
- Optimale glucose en electrolyten concentratie. 

Een snelle verbetering van de vochtbalans en 
herstel door de optimale energie- inhoud bij een  
ideale osmolariteit. 

 

• OPLOSBAAR IN MELK. 
 

- Na het drinken van melk en  
Benfital Plus vindt er binnen  
15 minuten stolling plaats in de  
lebmaag. Dit betekend dat de stremming in de lebmaag niet 
wordt geremd en normaal kan verlopen. 

 

• DIRECTE EN LANGDURIGE BUFFERWERKING. 
 

- Het 3-staps buffersysteem 
Het herstel en het voorkomen van bloedverzuring vind plaats 
in 3 stappen 

 
Natruimbicarbonaat is direct beschikbaar en komt daarnaast 
geleidelijk vrij uit Natriumacetaat en Natriumcitaat. De 
evenwichtige inhoud van bicarbonaat, citraat en acetaat in Benfital 
Plus voorkomt verzuring van het bloed, zonder de normale 
stremming te remmen. 
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• NATUURLIJKE REGULATIE VAN DE DARMFLORA. 
 

- E.coli en Salmonella bacteriën hechten vast aan de 
absorberende vezels ( pectines) omhuld met lecithine en MOS 
(mannanoligosaccharides). 
De ziekteverwekkers worden zo met de mest uitgescheiden. 
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Gezocht 
 

• Gebruikte Ligboxen ± 25 stuks 

Voor kalveren van 3-6 mnd. 
 

• Gebruikte voerhekken zelfsluitend 

Voor kalveren ½ - 1 jaar 

 

Haarle 

06 - 460 740 88 
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