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Aan de leden en afnemers
De eerste maand van het jaar zit er al weer op. We zitten in de
winter, maar merken er weinig van. Een enkele nachtvorst en daar
moeten we het mee doen. Hadden we 35 jaar geleden de angst dat
er weer een nieuwe ijstijd aan zou komen, nu hebben we het weer
over de opwarming van de aarde. Als we in Australië kijken is het
verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar het blijft lastig om vast te
stellen of dat door opwarming van de aarde komt of door
klimaatverandering. Klimaatverandering is altijd bezig, gezien de
geschiedenis.
Het is even iets rustiger bij de politiek, maar dat lijkt meer stilte voor
de storm en met de toezeggingen aan de agrarische sector wordt
weinig gedaan. Dus afwachten hoeveel geduld we moeten hebben
voordat we weer vol in actie gaan. Nu kan het nog goed, want er zit
nog geen kenteken op de trekker. Het is spijtig om te constateren,
dat ze in Den Haag er niks van snappen. We protesteren omdat we
het ergens niet mee eens zijn en niet om ergens rotzooi te schoppen.
Dat blijkt ook omdat we alles weer netjes opruimen. Jammer maar
het lijkt dat de politiek doof is voor alle argumenten. En niet alleen
vanuit de landbouw, maar ook vanuit de politie, de scholen, de bouw
en de verzorgingstehuizen. Het moet gewoon anders. De politiek wil
niet over de grenzen heen kijken. Dat ze in Duitsland trots zijn op de
auto’s die ze exporteren en de politiek ze daarom ook allerlei
voordelen biedt, zien we in Nederland niet. Dat de politiek meegaat
naar Brussel als doelstellingen in de auto-industrie onhaalbaar zijn
en dat mevrouw Merkel er voor zorgt dat de eisen uitgesteld worden,
zien ze in Den Haag niet. En misschien wel het meest trieste is: Dat
als wij hier minder gaan produceren, deze productie naar het
buitenland verhuist. En dat deze productie veel minder duurzaam,
met een veel hogere CO2 en stikstof uitstoot en onder
dieronvriendelijke omstandigheden zal gaan plaats vinden, willen ze
al helemaal niet zien. Hoe bekrompen kan een mens zijn. Het is iets
om je als land rot voor te schamen. We hebben een export product
waar we trots op mogen zijn. Er is gelukkig één lichtpuntje: Het
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grootste deel van Nederland is er wel trots op en daar moeten we het
voorlopig maar mee doen.
Het jaar is afgesloten en wij zijn druk bezig met de balans. De
mengvoeromzet is vorig jaar toch nog met 6,9 % gestegen en daar
zijn we trots op. Goede resultaten vertellen zich vanzelf voort.
Ook dit jaar gaan we weer een paar aanpassingen in de fabriek
doen. We gaan de inname en maal/meng lijn opnieuw
automatiseren, zodat alles op hetzelfde systeem draait. De
jaarvergadering zal op dinsdag 24 maart gehouden worden. Noteer
deze datum maar in uw agenda. U en uw partner zijn dan weer van
harte welkom. We zullen er weer een mooie invulling aangeven.
Grondstofprijzen
De stijging van de grondstofprijzen zet hard door. We hadden en
hebben nog deels goede inkoopcontracten voor lange termijn. Echter
doordat deze contracten deels aflopen en de grondstofprijzen door
zijn gestegen, ontkomen we er niet aan om de mengvoerprijzen
geleidelijk te laten stijgen. Met name de bijproducten zijn in het
laatste deel van vorig jaar hard gestegen en daar gaan we nu de
gevolgen van merken. Maar ook de granen en eiwitproducten stijgen
langzaam door. Tot 1 januari hebben we de prijzen nog redelijk
stabiel kunnen houden, maar daarna waren prijsstijgingen
onoverkomelijk.
Omzet
Zoals eerder vermeld is de omzet bekend. Wij hebben in 2019 een
omzetverhoging van mengvoeders van 6,3 % gerealiseerd. Dit
hadden we in het begin van het jaar niet voorspeld. Door de
onduidelijkheid in de melkveesector en het aantal stoppers in de
varkenssector, was de verwachting misschien een klein plusje te
kunnen noteren. Wij hebben altijd gesteld, dat wij graag gemiddeld
5% per jaar groeien en daar gaan we nu weer overheen en dat
compenseert de hele kleine daling in 2018. Door de automatisering
van de verlading was het ook mogelijk om dit voer allemaal op tijd
weggebracht te krijgen. Ondanks de matige melkprijs is de
rundveevoeromzet gestegen en dan met name de VLOG omzet, die
we bij Den Ham laten maken. De konijnenvoeromzet laat een kleine
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daling zien door een stoppend bedrijf. De varkensomzet is hard
gestegen en daar hebben de goede prijzen in de markt zeker aan
bijgedragen. De verwachting is dat deze omzet door de stoppers per
1 januari 2020 zeker iets zal dalen in 2020. De geitenvoeromzet laat
ook een mooie stijging zien. Tevens is de regenwormenvoeromzet
ook relatief fors gestegen. 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 dat goed contact met de klant zeer
belangrijk is.
Jaarvergadering
Dit jaar zal de jaarvergadering op dinsdag 24 maart plaats vinden.
Het eerste deel is het behandelen van de jaarcijfers. Het tweede deel
willen we invullen met een mooie presentatie van een wat minder
voorkomende bedrijfstak. Maar dat het interessant wordt, staat nu al
vast. Noteer de avond vast in uw agenda want deze avond wordt een
interessante avond over de toekomst van uw coöperatie.
Tijdig bestellen
We merken, dat we steeds vaker bestellingen op het laatste moment
binnen krijgen. Graag vragen wij u of u toch kunt proberen om op tijd
te bestellen. Want deze late bestellingen, gooien de planning in de
fabriek in de war en verlagen daardoor onze efficiëntie. Tuurlijk kan
het altijd gebeuren dat u een keer vergeet te bestellen en dan vinden
we het ook een uitdaging om u zo snel mogelijk weer van voer te
voorzien. Dus graag uw voer 1 dag van te voren bestellen en voor
konijnenvoer graag 2 dagen van te voren, door de lage
perscapaciteit. Alvast dank daarvoor.
Nieuwe software
In het weekend van 17, 18 en 19 april, gaan we de automatisering
van de inname en maal/menglijn aanpassen. Hiermee kunnen we de
capaciteit van de maal-/menglijn weer iets verder op waarderen.
Deze ombouw is met name nodig om alle delen in de fabriek op
dezelfde software te laten draaien en oude elektrische componenten
te vervangen.
Hans Verheul
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Planet proof
On the way to PlanetProof gecertificeerde melk is melk die aan
bepaalde eisen voldoet welke zijn samengesteld door de stichting
SMK. Afgelopen jaar werd hier door Friesland Campina €1,- extra
voor betaald per 100 kg melk. In 2020 is dit verhoogd naar €2,- per
100 kg melk. Een beperkte groep melkveehouders doet nu mee aan
PlanetProof. De instaprondes waren in eind 2018 en begin 2019.
Wanneer een veehouder nu mee wil doen moet hij dit aangeven via
melkweb. Het is mogelijk dat er de komende maanden nog weer een
instapronde komt. Een aantal aandachtspunten en actualiteiten over
PlanetProof zijn hieronder voor u op een rij gezet.
 Glyfosaat gebruik is vanaf 2020 niet toegestaan op het erf en
op blijvend grasland. Op groenbemester lijkt dit echter nog wel
mogelijk. Ook is het bij extreme kweekproblematiek mogelijk
om door een SMK erkende graslandtaxateur een beoordeling
te maken van de situatie. SMK beslist op basis van deze
beoordeling dan of glyfosaat op dat betreffende grasland kan
worden gebruikt
 Wanneer een veehouder in 2018 is ingestapt op basis van de
kringloopwijzer uit 2017 kan er een correctie worden
doorgevoerd op bepaalde onderdelen:
 10 % op eiwit van eigen land
 Stikstofbodemoverschot – 35 kg/ha
 -25 gram co2 eq-emissie per kg melk
 Bij de eerstvolgende inschrijvingsronde wordt een veehouder
beoordeeld op basis van de kringloopwijzer van 2019.
Wanneer de veehouder al meedoet wordt de beoordeling
gedaan op basis van een 2 of 3 jarig gemiddelde (afhankelijk
van instap moment 2018 of 2019).
 Natuur en landschap is op dit moment het meest lastige
element. SMK heeft de definitieve criteria met bijbehorende
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beheerpakketten nog niet vastgesteld. Hierdoor kan onder
andere Friesland Campina nog niet aangeven wat de
voorwaarden zijn voor natuur en landschap. Via Melkweb kan
al wel vast ingezien worden wat de mogelijke onderdelen zijn
waar aan voldaan kan worden. Ook staat er bij de
verschillende onderdelen voor natuur en landschap een
toelichting. Het is goed mogelijk dat SMK ook dezelfde criteria
hanteert als nu wordt weergegeven in Focus Planet. Maar
zoals gezegd is van dit alles nog niets definitief.
 Van belang is voor veehouders dat er altijd 1 onderdeel op
topniveau zit. Ook als u al meedoet aan Planet Proof. Houdt
voor u zelf goed in de gaten op welk onderdeel u topniveau
moet scoren.
 Vanaf 2020 is het van belang dat u
groene stroom gebruikt.
 Heeft u een vaste opfokker met
veterinaire eenheid, dan moet u dit
aan Campina doorgeven d.m.v. een
machtiging. Dit levert u extra punten
op in de CDM-score.

Wilt u zelf meedoen aan PlanetProof dan is het verstandig om
vroegtijdig naar uw kringloopwijzer te kijken. Voor veehouders die al
meedoen is het van belang op de kringloopwijzer in te dienen voor 1
maart. Als u hier hulp bij nodig heeft dan kunt u dit aangeven bij uw
adviseur.
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Fosfaatgebruiksruimte 2020
Voor het jaar 2020 zijn er wijzigingen gekomen met betrekking tot de
fosfaatgebruiksruimte. Er zijn extra fosfaatklasses toegevoegd en
daarnaast wijzigingen in de bestaande klasses.
Grasland 2020
Klasse

PAL-waarde

Hoeveel fosfaat (per ha)

Hoog

> 50

75 kg

Ruim

41 t/m 50

90 kg

Neutraal

27 t/m 40

95 kg

Laag

16 t/m 26

105 kg

Arm
Bouwland 2020
Klasse

< 16

120 kg

Pw-waarde

Hoeveel fosfaat (per ha)

Hoog

> 55

40 kg

Ruim

46 t/m 55

60 kg

Neutraal

36 t/m 45

70 kg

Laag

25 t/m 35

80 kg

Arm

< 25

120 kg

Op het moment van schrijven is er nog geen besluit genomen over
verlenging derogatie. In de loop van het voorjaar zal hier
duidelijkheid over komen. Grondanalyses zijn normaliter bij
handhaving derogatie 4 jaar geldig. In die zin zijn grondanalyses
genomen na 1 februari 2016 geldig voor het jaar 2020.
Voor fosfaatdifferentiatie zijn grondanalyses ook 4 jaar geldig.
Peildatum is dan 15 mei. Grondanalyses genomen na 15 mei 2016
zijn geldig voor fosfaatdifferentiatie. Concreet wil dit dus zeggen:
Grondanalyses genomen voor 1 februari 2016 zijn in het geheel niet
meer geldig. Grondanalyses genomen in de periode 01-02-2016 tot
15-05-2016 zijn geldig voor derogatie maar niet voor
fosfaatdifferentiatie. Grondanalyses genomen na 15 mei 2016 zijn
geldig voor zowel derogatie als fosfaatdifferentiatie.
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Graslandbemesting 2020
Voor het jaar 2020 een aantal praktische bevindingen die we onder
de aandacht willen brengen.
 Uit onderzoek van groeikracht is gebleken dat de werking
coëfficiënt van drijfmest in combinatie met kunstmest op basis
minerale stikstof kan oplopen van 50% naar 70%. In die zin
dus belangrijk wanneer er voor een grassnede drijfmest wordt
aangewend om ook kunstmest te strooien.Hoe groter het
aandeel stikstof uit kunstmest des te hoger de werkings
coëfficiënt.
 Over het jaar zal er ongeveer 60 m3 Rundveedrijfmest
beschikbaar zijn. Een logische verdeling is 25 a 30 m3 voor de
1e snede. Afhankelijk van hetgeen beschikbaar is.
Beschikbaarheid moet er ook zijn voor de 2e snede en
maisland. Voor de
2e snede ca 20
m3
rundveedrijfmest.
Hetgeen er dan
nog over is
normaliter inzetten
in de maand
augustus wat min
of meer een 2e
groeimaand is.
Onder normale omstandigheden wordt er dan dus voor de 3e
snede gras geen drijfmest aangewend.
 Drijfmest zo spoedig mogelijk in het seizoen toedienen. Als de
berijdbaarheid het toelaat is wachten niet aan te raden.
 De voorjaarsgift kunstmest bij voorkeur in 2x verdelen. Voor
zowel ruw eiwit als droge stof opbrengst geeft dit een plus.
Daarnaast een betere eiwit kwaliteit. Eiwit wordt bestendiger.
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Voor de 1e gift is het wenselijk om ASS in te zetten. Deze
meststof is voor 75% ammonium gerelateerd. Hier ca 175 kg
van strooien. Daarmee is de zwaveldekking afgedekt. Voor de
2e gift kunt u dan prima met KAS toe. Veelal past de KAS met
een hoog Ca gehalte het best.
 Kunstmest prijzen
staan onder druk. Vaak
hebben we in het
voorjaar te maken met
oplopende prijzen. Dit
jaar zijn er echter forse
voorraden waardoor de
prijzen juist eerder
zullen gaan zakken.
Zeker richting 2e
snede verwachten wij
aanzienlijk lagere
kunstmest prijzen.
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Feedm technische resultaten 2019
Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot Feedm 2019 binnen.
Feedm laat de economische kengetallen zien op basis van
daadwerkelijk geleverde liters aan de fabriek inclusief de gevoerde
liters aan de kalveren. Alle krachtvoeders en bijproducten zijn
weergegeven in de kostprijs berekening. In onderstaand schema
vindt u de gemiddelde resultaten 2019 afgezet tegen de gemiddelden
van 2018.
2018

2019

Bedrijfsgegevens
Melkgevende koeien
Totaal koeien
Droge koeien

94
104
11

95
106
11

Koe/dag
Melk (kg)
Vet %
Eiwit %
Vet & eiwitgrammen

27.5
4.46
3.60
2210

27.8
4.49
3.61
2248

Koe/jaar
Melk (kg)
KV kosten incl bijproducten
Melkgeld
Saldo melk-voer

9014
627
3387
2759

9061
637
3358
2719

100 kg meetmelk
Kg Krachtvoer+bijproducten
Melkgeld (€)
Krachtvoer (€)
Bijproducten (€)
Voerkosten (€)
Saldo (melk-voer) €

25,00
35,17
6,23
0,27
6,51
28,67

24,60
34,51
6,30
0,24
6,55
27,96
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Qua dieraantallen hebben we in 2019
gemiddeld genomen geen grote stappen
gemaakt. De liters per koe zijn vergelijkbaar
met 2018 op een acceptabel niveau van ruim
9000 liter. Ook de krachtvoerkosten zijn
vrijwel onveranderd gebleven. Het
eindresultaat is een resultaat waar we trots
op zijn.
Met krachtvoerkosten van 6.55 cent (incl
bijproducten) per kg meetmelk zitten we ver
onder het landelijk gemiddelde.

Te koop:
Perceel landbouwgrond in Haarle (bijna warme grond).
Voor vragen kunt u bellen naar
J.A. Wegstapel 06-51604590
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Aantal varkensbedrijven krimpt 98,5%
Dat de varkenshouderij elke tien jaar in aantal bedrijven min of
meer halveert speelt zich al zeven decennia af. Sinds 1950 is het
aantal bedrijven met varkens gedaald met maar liefst 98,5
procent. Waren er toen nog 271.000 bedrijven met varkens, nu
zijn er dat rond de 4.000. Schaalvergroting volgt juist de
omgekeerde weg.
Volgens de eerste officiële tellingen van het CBS werden er in 1950
op zo’n 271.000 plekken in Nederland varkens gehouden. De
nationale varkensstapel telde toen nog geen twee miljoen zeugen en
vleesvarkens. Oftewel: per bedrijf werden gemiddeld 7 varkens
gehouden. Tien jaar later waren er nog “maar” 146.000 locaties met
varkens, maar groeide het aantal varkens naar zo’n drie miljoen
stuks. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf steeg naar 20
(+185%). En weer tien jaar later (1970) was het aantal
varkensbedrijfjes wederom bijna gehalveerd. Er bleven nog 76.000
bedrijfjes over met in totaal 5,5 miljoen varkens.
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Tot 1980 daalde het aantal bedrijven naar 43.000 bedrijven en weer
een decennium later waren er nog ruim
28.000 bedrijven met intussen 14 miljoen
varkens. In 1997 was de absolute piek in
aantal varkens in Nederland met iets meer
dan 15 miljoen varkens op zo’n 21.000
bedrijven. Door de uitbraak van Klassieke
varkenspest kelderde het aantal bedrijven
met varkens in drie jaar naar 14.500
bedrijven en daalde het aantal varkens
fors. In 2010 waren er daar nog 7.000 van
over die ruim 12,5 miljoen varkens hielden. Anno 2020 zijn er nog
geen 4.000 bedrijven met zo’n 12,1 miljoen varkens.
Macro-economisch gezien is het aantal bedrijven met varkens in
Nederland in zeven decennia spectaculair gedaald. Er is slechts 1,5
procent van het aantal boeren met varkens in Nederland
overgebleven. Wel is een gemiddeld varkensbedrijf in 70 jaar ruim
400 keer groter geworden.
Bron: Varkens.nl
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Afrikaanse varkenspest op 12 kilometer van Duitse
grens

De Afrikaanse varkenspest heeft Duitsland op een haar na bereikt.
Er is een met AVP besmet zwijn gevonden in het Lausitzer Woud, op
12 kilometer afstand van de Duitse grens. De minister van Landbouw
Julia Klöckner heeft een brandbrief gestuurd naar alle deelstaatlandbouwministers in het land. Het Friedrich Löffler Instituut heeft de
meest recente uitbraak in Polen bevestigd. De vindplek is dichtbij de
Duitse deelstaten Saksen en Brandenburg. Alleen al in de afgelopen
7 dagen heeft Polen in de populatie wilde zwijnen nog eens 20
gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) gemeld. Polen heeft
sinds het begin van het jaar in totaal 137 AVP-besmettingen gemeld.
2019 slechtste jaar
Volgens officiële rapporten was 2019 het slechtste jaar in termen van
het aantal AVP-uitbraken voor Oost-Europa. De meeste besmette
zwijnen - in totaal 6.407 in Europa - werden gemeld door Polen
(2.368), Hongarije (1.598) en Roemenië (683).
Bron: Pigbusiness.nl
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Duitsland zet in op regionalisering
Steeds dichter bij de Duitse grens -op 12 kilometer afstand- worden
in Polen met Afrikaanse varkenspest besmette wilde zwijnen
gevonden. Duitsland sorteert daarom voor op
een besmetting in eigen land. Niet alleen met
hekken en aanpak van wilde zwijnen bij de
grens. Tijdens de Grüne Woche is er overleg
geweest over regionalisering met Europese
landen en met een Chinese delegatie om zo
varkensvleesexport overeind te houden. Export
van varkensvlees naar landen buiten de
Europese Unie is voor Duitsland en andere
Europese landen van groot belang. Een uitbraak bij alleen wilde
zwijnen is officieel geen belemmering voor export van varkensvlees.
China sluit echter de grenzen wel, zodra er een uitbraak is bij wilde
zwijnen, zoals onze zuiderburen hebben ervaren. Duitsland wil
voorkomen dat het in eenzelfde situatie terecht komt. Het land wil in
ieder geval gebruik gaan maken van regionalisering. Export van
varkensvlees vanuit regio’s waar geen besmette wilde zwijnen zijn
gevonden moet dan dus mogelijk blijven.
Bioveiligheid
Tijdens de Grüne Woche is daar overleg over geweest tussen de
Europese landen en ook met een delegatie vanuit China. Het is nog
de vraag of de Chinezen met regionalisering instemmen.
Waarschijnlijk gaan ze zelf eerst de bioveiligheidsmaatregelen op de
Duitse bedrijven in het oosten van het land beoordelen. Het zal van
belang zijn dat insleep van de Afrikaanse varkenspest voorkomen
kan worden. Een hekwerk rondom het bedrijf dat contact met wilde
zwijnen voorkomt zal zeker gewenst zijn. Voor Duitsland is het
belangrijk dat China de grenzen niet sluit. Vorig jaar exporteerde het
land ongeveer 600.000 ton varkensvlees naar China. China zal er
ook baat bij hebben dat de import vanuit Duitsland mogelijk blijft. Het
land heeft een enorm tekort aan varkensvlees. Ook de import vanuit
de Verenigde Staten lost dat te kort niet op.
Bron: Varkens.nl
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Export varkensvlees is 2,3 miljard euro waard
De exportwaarde van Nederlands varkensvlees is in 2019 met
ruim een kwart gestegen naar 2,3 miljard euro.
De exportwaarde groeide met name naar de
landen buiten de EU-28. De rest van de wereld
betaalde 864 miljoen euro – een stijging van 61
procent – voor producten van varkens.
In het rapport ‘De Nederlandse agrarische sector
in internationaal verband’ van Wageningen
Economic Research (WER) staan interessante
cijfers over de productie en prestatie van de agrarische sector in
2019 bijeen. Nederlandse varkenshouders produceerden samen zo’n
24,5 miljoen varkens per jaar. Net als afgelopen jaren worden in
Nederland tussen de 4 en 5 miljoen varkens per jaar geproduceerd
met één Beter Leven-ster en/of Varken van Morgen. Slechts enkele
bedrijven voeren het predicaat scharrelvarkensvlees met twee Beter
Leven-sterren. Naar schatting worden per jaar 130.000 biologische
varkens (drie Beter Leven- sterren) geproduceerd. Het marktaandeel
van één Beter Leven-ster en Varken van Morgen is tussen de 15 en
20 procent. Dat van twee sterren is nagenoeg nul procent en
biologisch is een half procent van de nationale varkensproductie.
Ongeveer 80 procent van de varkens worden geproduceerd volgens
de wettelijke minimumeisen in Nederland. Van de totale waarde van
de varkensproductie is een derde deel afkomstig van de inlandse
vleesafzet. Maar liefst 67 procent van de waarde van de
Nederlandse varkens- en varkensvleesproductie wordt
binnengehaald via export: 49 procent via de vleesafzet en 17 procent
via de levende export van vleesvarkens en biggen. Het grootste deel
van de exportwaarde wordt behaald via verkoop naar landen binnen
de EU-28. Het gaat om 1,1 miljard euro, een stijging van 8 procent.
Varkensvlees verhandeld in Italië vertegenwoordigt een
exportwaarde van 321 miljoen en Duitsland 309 miljoen euro. Dat
zijn de belangrijkste bestemmingen binnen Europa. De meeste
euro’s met de export van varkensvleesproducten werd in 2019
binnengehaald uit China: 377 miljoen.
Bron: Varkens.nl
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Goed biggennest effectief bij ‘bejaarde’ zeug
Een biggennest verwarmen met een infrarood paneel blijkt een
goede greep om doodliggen te beperken. Vooral bij de
‘bejaarde’ zeugen –zesde worps en ouderwerkt zo’n paneel beter dan een
biggenlamp, blijkt uit een vergelijkend
onderzoek uitgevoerd door de Iowa State
University.
Pasgeboren biggen hebben een warme
omgeving zonder tocht nodig. Met een
infrarood paneel boven het biggennest is in
principe gemakkelijker een microklimaat te
creëren dan met een biggenlamp. Getest is met de FarrPro Haven.
Hierbij zit het infrarood element onder een gebogen plaat die de
warmte goed verdeeld over het hele biggennest. Volgens de
producent liggende biggen hierdoor beter verdeeld over het hele nest
en blijven de biggen hierdoor verder van de zeug weg. De
onderzoekers van Iowa State hebben gekeken of zo’n beter
microklimaat effect heeft op de resultaten. Is de uitval lager en de
groei van de biggen hoger?
In totaal zijn de resultaten van ruim 200 tomen vergeleken. De ene
helft van de biggen groeide daarbij op met een biggenlamp als
warmtebron, de andere helft lag onder het infrarood paneel. De
zeugen die in het onderzoek meedraaiden zijn onderverdeeld in
jonge zeugen (eerste en tweede worp), zeugen van worpnummer
drie tot en met vijf en de zeugen van de zesde worp en ouder.
Bejaarde zeugen noemen de onderzoekers deze groep.
Er werd in het onderzoek geen effect vastgesteld op de groei van de
biggen. Die was bij de biggen onder de infrarood kap 252 gram per
dag en bij de biggen onder de warmtelamp 260 gram per dag.
Bij de uitval leek er wel een verschil te zijn. Bij de infrarood kap lag
de uitval op 9,67 procent tegenover 12,04 procent bij de biggenlamp.
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Een verschil van ruim 2 procent dus. Het verschil was echter niet
groot genoeg om significant te zijn.
Minder doodliggen.
Wel was er een significant verschil bij het percentage uitval door
doodliggen. Bij de infraroodkap was dit 4,05 procent tegenover 6,04
procent met de biggenlamp. De hogere uitval door doodliggen zit
vooral bij de oudere zeugen. Bij de infrarood panelen was het
percentage doodliggen 5,07 procent, bij de biggenlamp was dat ruim
het dubbele met 11,04 procent. Ook de totale uitval bij de oudere
zeugen was duidelijk verschillend: 10,16 procent bij gebruik van de
infrarood kap tegenover 19,23 procent met de biggenlamp.
In het onderzoek is ook gekeken naar het energieverbruik. Dat is bij
de infraroodpanelen de helft van het energieverberuik van de
wamtelampen. De hogere investering in het infraroodpaneel -400
dollar voor twee kraamhokken- is hiermee in zes jaar terugverdiend
(bij spenen op 3 weken). De ruim twee procent lagere uitval levert
daarnaast gemiddeld bijna 30 dollar op per ronde, uiteraard
afhankelijk van biggenprijzen. Per paneel, dat boven twee nesten ligt
is dat 60 dollar per ronde. Daarmee daalt de terugverdientijd naar
ongeveer een jaar.
Bron: Varkens.nl
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Voorbeeldfunctie voor huisvesting Nederlands konijn
De Nederlandse konijnenhouderij heeft een voorbeeldfunctie als
het gaat om dierenwelzijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) naar het
dierenwelzijn in huisvestingssystemen.
Een van de
aanbevelingen van
EFSA is om van
conventionele
huisvesting naar
verrijkte kooien over
te gaan, het wettelijk
minimum in
Nederland.
Vooral dit systeem, dat in Nederland van 2006 tot 2016 werd
afgebouwd en alweer even verboden is, komt niet positief uit het
onderzoek. Met name voor volwassen konijnen is dit systeem onder
de maat, concluderen de onderzoekers. Dit komt volgens hen vooral
door de beperkte bewegingsvrijheid. Bij niet-gespeende konijnen is
het welzijn het slechtst in buitensystemen. Dit komt mede doordat
weersomstandigheden leiden tot stress. Biologische systemen
worden over het algemeen als goed beoordeeld.
Hogere standaarden
'De standaarden in de Nederlandse konijnenhouderij zijn hoger dan
in de rest van Europa. Dat komt niet alleen door regelgeving. Wat
ook meespeelt, is dat de wensen van onze klanten en de
maatschappij belangrijk zijn voor ons', stelt voorzitter Arie Kool van
de vakgroep Konijnenhouderij van LTO Nederland.
Volgens de vakgroepvoorzitter investeren Nederlandse
konijnenhouders veel in de verbetering van het dierenwelzijn. 'Zo'n
70 procent van de vleeskonijnen wordt al in parkhuisvesting
gehouden, een niveau hoger dan wat de Nederlandse wet
voorschrijft', vervolgt Kool.
20

Beter Leven
'De volgende stap die nu wordt genomen is de uitrol van het Beter
Leven Keurmerk. Vorig jaar werden er 50.000 Beter Leven-konijnen
geleverd, de jaren daarvoor waren dit er enkele duizenden. Bij dit
Beter Leven Keurmerk is ook extra aandacht voor het welzijn van
voedsters. Ook hier worden dus stappen gezet', laat de
vakgroepvoorzitter weten.
Kool is blij dat EFSA met dit onderzoek het belang van de
inspanningen van Nederland onderschrijft. 'We hopen dat de rest van
Europa volgt.'
AUTEUR: PIETER STOKKERMANS
BRON: NIEUWE OOGST
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Winterse salade met gepaneerd konijn
Gepaneerde konijnfilets zijn echt heerlijk. Door konijn te paneren krijg
je een lekker krokant korstje en blijven de stukjes vlees mals en
sappig binnenin.
Ingrediënten:
4 konijnfilets (zonder vlies)
3 el bloem
150 g panko of paneermeel
Voor de salade:
1 butternut pompoen
4 pastinaken
1-2 el vloeibare honing
1 el zonnebloempitten
3 el olijfolie
Voor de dressing:
3 el olijfolie
1 kl dijonmosterd

3 el sesamzaadjes
2 eieren
peper en zout
2 rode uien
2 el olijfolie
1 kleine ciabatta
100 g spinazie
sap van een halve
citroen

1 el witte wijnazijn

Recept:
Verwarm de oven voor op 220°C.
Maak de pompoen, uien en pastinaken schoon. Snijd in smalle
parten en leg in een braadslede. Roer de olijfolie onder de groenten
en kruid met peper en zout. Bak 20 minuten in de oven, schep af en
toe om.
Verhit de friteuse tot 180°C.
Snijd het konijn in reepjes. Neem 3 diepe borden om de stukjes te
paneren. Klop de eieren los in het eerste bord en kruid met peper en
zout. Strooi bloem in het tweede bord en de panko met de
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sesamzaadjes in het derde bord. Wentel elk stukje vlees eerst door
de bloem, vervolgens door het ei en tenslotte in de panko.
Bak de stukjes konijn krokant in de friteuse, ongeveer 3-4 minuten.
Meng 3 eetlepels olijfolie met het citroensap en kruid met peper en
zout. Lepel deze vinaigrette over
de spinazie.
Haal de braadslede uit de oven.
Druppel de honing over de
groenten en scheur de ciabatta
erboven in stukjes. Schep alles
om met de zonnebloempitten.
Zet de braadslede nog 5
minuten in de oven, tot het
brood krokant geroosterd is.
Maak een dressing van de azijn,
mosterd en olijfolie. Breng op
smaak met peper en zout.
Schep de warme groenten en broodblokjes door de dressing.
Serveer met de krokante stukjes konijn en de spinazie.
Eet smakelijk!
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