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Aan de leden en afnemers 
 

Corona dat is het woord waar je deze tijd niet om heen kan. Een 
virus die heel Nederland en heel de wereld in zijn greep houdt. De 
eerste piek hebben we gehad en we zijn weer langzaam aan het 
opstarten en alles weer te herstellen naar wat het was. Maar zonder 
een vaccin zal die tijd van vroeger niet meer terugkomen. Ook wij 
merken de gevolgen, maar die zijn gelukkig niet van persoonlijke 
aard. Lastiger om klanten te bezoeken, verzetten van de 
jaarvergadering en bijeenkomsten die niet doorgaan. Dat is allemaal 
nog te overzien. Er zijn ook mengvoerbedrijven geweest die zwaar 
getroffen zijn en zelfs problemen hebben gehad om het voer op tijd 
gemaakt te krijgen. Dat heeft ons wel doen besluiten om de 
maatregelen in Haarle en Heeten door te zetten. Dus de winkel in 
Haarle is nog gesloten en we werken nog met gescheiden ploegen. 
Daarnaast laten we het VLOG voer zoveel als mogelijk door Den 
Ham rijden, dit ook om zoveel mogelijk contactmomenten te 
verminderen. Nu hopen dat door het langzaam vrijgeven van de 
maatregelen in Nederland, we geen tweede piek krijgen, zodat ook 
langzaam de ondernemingen die nu nog stilstaan, weer kunnen gaan 
draaien. Toch is het mooi om te zien hoe snel wij kunnen schakelen 
als klein bedrijf. Iedereen begrijpt meteen wat er moet gebeuren en 
onze klanten hebben ook alle begrip voor de ontstane situatie. 
Daarvoor willen we jullie ook hartelijk danken en als er dingen zijn die 
we beter kunnen doen, laat het ons weten. Want daar kunnen we 
alleen maar van leren. 
 
Door de corona crisis, zouden we bijna vergeten dat het groeiseizoen 
begonnen is. Alles zit in de grond en krijgt nu de tijd om tot een mooi 
gewas te ontspruiten. Echter dan hebben we wel water nodig. De 
vooruitzichten zijn slecht: heel veel mooi weer maar weinig tot geen 
regen. Als je op buienradar kijkt, dan lijkt de voorspelde regen de dag 
ervoor alweer verdampt te zijn. We zitten nu echt in een 
klimaatverandering en alles lijkt extremer te worden, dus ook 
extremer droog. De vraag blijft natuurlijk, is dit iets van een paar jaar 
of is dit blijvend. Het mooie van de natuur is, is dat dit niet te 
voorspellen is. We zullen het gewoon moeten gaan meemaken. 
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Ook de opbrengsten hebben een behoorlijke tik gekregen door de 
Coronacrisis. In de varkenshouderij is het nog te doen, maar we 
moeten niet verder zakken. Het lijkt erop dat de prijzen zich nu 
gestabiliseerd hebben. De melkprijs is nog laag en de vooruitzichten 
zijn niet al te zeker dat er een stijging aan zit te komen. De 
opbrengstprijzen van de konijnen komen weer op het lage 
zomerniveau, maar het blijft wel hopen dat ze niet verder gaan dalen.  
 
Al met al weer genoeg uitdagingen om het nieuwe seizoen met 
opgeheven hoofd tegemoet te zien. Want het hoofd laten hangen is 
niemand bij gebaat. 
 
Grondstofprijzen 
De grondstoffenmarkt bevindt zich in iets rustiger vaarwater. 
Iedereen is in afwachting hoe het groeiseizoen op het noordelijk 
halfrond gaat verlopen. Grondstofprijzen zijn iets gestegen de 
afgelopen maanden en blijven nu nog steeds stabiel. Echter dan is 
het ook opletten geblazen. Het kleinste slechte nieuws (bijvoorbeeld 
de doorzettende droogte) kan de prijzen enorm speculatief laten 
stijgen. Vandaar dat we ons blijven vasthouden aan onze inkoop 
strategie. 
De goede inkoop zal een kleine daling van de mengvoeders laten 
zien. De verwachting is dan ook dat de komende periode de 
mengvoerprijzen nog iets door kunnen dalen. 
 
Jaarvergadering  
Zoals eerder gemeld, is de jaarvergadering uitgesteld naar 24 juni 
om 20.00 uur. We zijn nog aan het kijken of wij hem kunnen houden 
bij zaal Reimink op 1,5 meter afstand of dat hij volledig digitaal wordt. 
We hopen op het eerste, maar dan moet het wel toegestaan zijn. 
Door de Corona, wordt het sowieso een korte vergadering en hebben 
we besloten om de uitgenodigde spreker voor volgend jaar uit te 
nodigen. 
 
OOCON 
De OOCON blijft ook goed draaien. De samenwerking verloopt heel 
goed. Ca. 40.000 ton grondstoffen zijn er vorig jaar overgeslagen. 
Door het overslaan in eigen beheer kan er toch weer iets bespaard 
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worden op de overslag kosten. Dat voordeel zien we in de 
grondstofprijs terug en dat wordt direct aan u doorberekend als 
afnemer. 
Dat overslag per schip (ondanks de lage tarieven) niet altijd 
aantrekkelijk is, bewijst dat we nog steeds veel producten franco per 
as laten aankomen. Maar de OOCON heeft ook als voordeel dat we 
bij nood altijd grondstoffen achter de hand hebben en dat maakt de 
grondstoffen-planning een stuk eenvoudiger. 
In het begin van de Corona hebben we er ook extra grondstoffen 
laten aanvoeren om er zeker van te zijn dat alle grondstoffen 
voorradig bleven. 
We gaan langzaam de herstelwerkzaamheden aan de OOCON weer 
oppakken en zorgen er zo voor dat hij weer in optimale staat komt.  
 
Inname granen.  
Ook dit jaar neemt de CAVV weer eigen verbouwd graan (tarwe, 
triticale, gerst, rogge en maïs) in, via het z.g. poortwachtersysteem. 
Indien u hiervoor nog geen papieren van de CAVV heeft ontvangen, 
kunt u dit op ons kantoor melden. Deze papieren zijn noodzakelijk 
om een goede kwaliteit van ons product te kunnen waarborgen. 
Deze papieren moeten teruggestuurd worden voor de aanvang van 
de oogst en zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd door 
onze voorlichter. Daarnaast dienen wij eerst een monster van het 
graan te ontvangen voor een vochtbepaling, alvorens wij het graan in 
nemen. Bij vragen bel gerust uw voorlichter of naar ons kantoor.  
 
Vakantieperiode 
Ook al lijkt het nog ver weg, maar eind juni beginnen de vakanties 
weer. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor, 
voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u goed kunnen 
blijven bedienen. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle 
werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.  
Daarnaast willen wij u ook alvast een goede en zonnige vakantie 
toewensen. 
 
Hans Verheul 
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Waarom pensbestendige vetten voeren aan geiten? 
 
Er zijn verschillende soorten pensbestendige vetten maar welke is 
nou het beste voor een geit? De grootste verschillen tussen 
pensbestendige vetzuren ontstaan tijdens het productieproces, maar 
ook de bron van het vet kan een verschil maken. In het algemeen 
kan men een opdeling maken tussen gefractioneerd vet (vetzuren 
worden op smeltpunt van elkaar gescheiden), gehydrogeneerd vet 
(onverzadigde vetzuren worden door middel van een chemisch 
proces verzadigd gemaakt) en calciumzepen (de onverzadigde 
vetzuren worden gebonden aan calciumhydroxide, waardoor het een 
zeep wordt). 
 
De verschillende productiemethodes en bronnen hebben invloed op 

de samenstelling van 
de verschillende 
vetzuren waar het 
pensbestendige vet uit 
bestaat. Dit zijn 
voornamelijk de 
verzadigde vetzuren 
C16:0, C18:0 en de 
onverzadigde vetzuren 
C18:1, C18:2 & C18:3. 
Hoe hoger het cijfer 
achter de dubbele 
punt, des te slechter 
de pensbestendigheid 
is van deze vetzuren.  
 

 
Maar wat kan een geit met pensbestendige vetzuren?  
Deze vetzuren passeren de pens en komen in de darmen terecht 
waar een geit de vetzuren kan omzetten in melkvet, lichaamsgewicht 
of productie. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen 
dat C16:0 het meeste effect heeft op de melkvet en de melkproductie 
van een geit. C18:1 heeft als voordeel ook effect te hebben op 
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lichaamsgewicht en stimuleert de vertering van andere vetzuren in 
de darm. C18:0 vetzuren verlagen juist de voeropname en reduceren 
de vertering van andere vetzuren (Boerman et al. 2015. J. Dairy Sci . 
98:8889 8903). Dus afhankelijk van de lactatiedagen en het doel, 
horen daar de juiste vetzuren bij. Op het moment dat een geit net 
gelammerd heeft en zich in de negatieve energie balans bevindt, is 
het aantrekkelijk om juist meer C18:1 vetzuren te voeren. Een geit 
kan dit specifieke vetzuur makkelijk inbouwen naar lichaamsgewicht. 
Echter is het dus belangrijk om het in een pensbestendige vorm te 
voeren.  
 
Geiten die uit de negatieve energiebalans zijn en waarbij er wordt 
gestuurd op extra melkproductie en melkvetgehalten, wordt 
geadviseerd om hoog een aandeel C16:0 gevoerd te worden. 
Daarnaast worden de oudmelkte geiten persistenter bij het voeren 
van C16:0 vetzuren. Bij het voeren van meer C16:0, kan verwacht 
worden dat ze de insulineconcentratie in het bloed verlagen. Een 
lagere insuline concentratie zal de opslag van energie in het lichaam 
en vervetting verminderen. Van deze energie (die niet gebruikt wordt 
voor opslag en vervetting) kan verwacht worden dat deze de 
melkproductie en lactatiepersistentie stimuleert. Bij succesvol 
duurmelken sluiten pensbestendige vetten met een hoog aandeel 
C16:0 het beste aan. 
 
Bergafat F-100 is een gefractioneerd vet, dat naast een hoog gehalte 
aan palmitinezuur (C16:0) een klein aandeel oliezuur (C18:1) bevat. 
Uit onderzoek blijkt, dat deze hoeveelheid C18:1 ervoor zorgt, dat de 
vertering van de overige vetzuren in het rantsoen verbetert. De 
C16:0 uit BergaFat heeft dus voornamelijk effect op de melkproductie 
(kilogrammen en gehalten) en stimuleert lactatiepersistentie. 
Wanneer inzetten? 
Als u de melkproductie en het melkvetgehalte wilt verhogen. 
- Tijdens hittestress. 
- Bij een energietekort in het rantsoen. 
- Als extra vet of energie in het rantsoen wenselijk is. 
- Verlengen duurmelken 
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BergaFat T-300 is ook een gefractioneerd vet. Dat naast een grote 
hoeveelheid C16:0 een groter aandeel C18:1 bevat in de vorm van 
triglyceriden. Hierdoor kan een geit dit vet makkelijker omzetten in 
lichaamsgewicht. Geiten hebben hier voornamelijk profijt van vlak na 
het aflammeren. 
Wanneer inzetten? 
- Als u de melkproductie en het melkvetgehalte wilt verhogen. 
- Tijdens hittestress. 
- Bij een energietekort in het rantsoen. 
- Als extra vet of energie in het rantsoen wenselijk is. 
- Tijdens de negatieve energiebalans 
- Hittestress 
 
Bron: vakblad melkgeitenhouderij en Speerstra Feed Ingredients BV 
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Feedm 2e kwartaal 2019 
 
Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot Feedm 1e kwartaal 2020 
binnen. 
Feedm laat de economische kengetallen zien op basis van 
daadwerkelijk geleverde liters aan de fabriek inclusief de gevoerde 
liters aan de kalveren. 
In onderstaand schema vindt u de gemiddelde resultaten van het 1e 
kwartaal 2020 afgezet tegen het 4e kwartaal 2019 en het 1e kwartaal 
2019 
 
      1e kwartaal 2020    1e kwartaal 19    4e kwartaal 19 

Bedrijfsgegevens 
Melkgevende koeien 97  96  94 
totaal koeien   107  106  106 
Droge koeien  10  10  12 
 
Koe/dag 
Melk (kg)   28.3  28.2  27,3 
Vet %    4.43  4.58  4.65 
Eiwit %   3.58  3.64  3.64 
Vet & eiwitgrammen 2261  2312  2263 
 
Koe/jaar 
Melk (kg)   9493  9239  8804 
Meetmelk (kg)  10116  10039  9638 
KV kosten incl bijproducten  676  674  649 
Melkgeld   3575  3516  3521 
Saldo melk-voer  2899  2849  2870 
 
100 kg meetmelk 
Krachtvoer+ 
Bijproducten   24,3  24,7  25,3 
Melkgeld (€)   33.28  35,07  36,25 
Krachtvoer (€)  6,39  6.44  6.45 
Bijproducten (€)  0.17  0.20  0.23 
Voerkosten (€)  6.56  6.64  6.68  
Saldo (melk-voer) €  28,06  28,43  29,56 
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Het 1e kwartaal van 2020 is er heel goed gemolken. Er zijn vooral 
veel liters geleverd en de gehalten zijn er ook nog netjes bij 
gebleven. Dit resulteert ook in een hoge meetmelkproductie per koe. 
Dit alles is gerealiseerd met minder kilo’s krachtvoer per 100 kg 
meetmelk in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.  
Een knappe prestatie van onze veehouders, iets waar wij trots op 
zijn! 

 
POV: Houd rekening met noodhuisvesting 

 
De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) waarschuwt 
varkenshouders om rekening te houden met noodopvang voor 
varkens in tijden van een uitbraak van bijvoorbeeld Afrikaanse 
varkenspest. Dit naar aanleiding van vragen van varkenshouders. 
Noodhuisvesting is niet verplicht maar in geval van een ziekte-
uitbraak moeten varkenshouders in het beschermingsgebied van 3 
kilometer om de besmettingshaard hun dieren minimaal 40 dagen op 
het bedrijf houden. Voor het toezichtsgebied van 10 kilometer zijn dat 
30 dagen. Daarom adviseert POV voor een periode van 6 weken een 
noodplan voor huisvesting op te stellen. Het hebben van een 
noodplan is een IKB-verplichting. Op de site van IKB-programma 
Holland Varken zijn de formulieren voor een noodplan en praktische 
tips te vinden. 
 
Vergunningen 
In principe kunnen er op elk bedrijf opvangmogelijkheden binnen de 
stal of buiten de stal worden gerealiseerd. Dit kan onder andere door 
een overkapping tussen 2 stallen te realiseren of het plaatsen van 
tenten of het inrichten van een loods als noodhuisvesting. Voor het 
inrichten van een noodhuisvesting zijn geen vergunningen nodig. Het 
ministerie van Landbouw is er voor verantwoordelijk om in geval van 
een ziekte-uitbraak hierover afspraken te maken met gemeentes. 
Dierenwelzijn gaat voor en bedrijven moeten flexibel kunnen zijn in 
het realiseren van noodhuisvesting, stelt de producentenorganisatie. 
 
Bron: Boerderij.nl 
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Top 3 olifanten in de kamer 
   

Zoek de olifant in de kamer. Dit is onder de collega's bij Topigs 
Norsvin een bekende term geworden sinds ik die gebruikt heb 
voor een gezondheidsproject. Af en toe meldt zich weer een 
collega bij mij met de mededeling dat hij weer een olifant heeft 
ontdekt. Wat is er dan aan de hand? 
Het project is onderdeel van ons gezondheidsplan. Het doel hiervan 
is om de gezondheid op varkensbedrijven te verbeteren. Aan de 
basis staat: weten wat de ziektestatus is op je bedrijf. Dit kun je doen 
door systematisch te 
monitoren. Maar met 
alleen maar monitoren 
kom je er niet. Er moet 
ook actie ingezet 
worden als dat nodig 
is. Daarbij is een 
bedrijfsspecifieke 
aanpak nodig. 
 
Welke acties zijn nou 
effectief? Waar moet je 
beginnen? Soms 
spelen er zoveel factoren mee en krijgt een varkenshouder zoveel 
adviezen, dat het moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. 
Het is dan belangrijk om focus aan te brengen. 
 
In ons olifantenproject inventariseren we met een vragenlijst het 
gezondheidsmanagement op een bedrijf. Dit gaat zowel om de 
biosecurity als om de dagelijkse verzorging van de dieren. Er wordt 
gekeken in de stal tijdens de dagelijkse bezigheden of er belangrijke 
zaken zijn die misschien over het hoofd worden gezien, omdat het 
'altijd zo gaat'. Juist deze olifanten in de kamer proberen we op te 
sporen en te benoemen. Vervolgens kijken we of er een praktische 
oplossing voor te vinden is. 
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Kies niet te veel olifanten, anders komt er niks van de aanpak 
terecht 
Karien Koenders, adviseur gezondheid Topigs Norsvin. nl 
Ik wil graag de top 3 van meest voorkomende olifanten met jullie 
delen: 
 
1. Het terugleggen van biggen naar een afdeling met jongere biggen 
in het kraamhok. Als je (lichte) biggen blijft terugleggen, kunnen ze 
infecties overdragen en in stand houden op het bedrijf. Het is een 
cruciaal punt in de aanpak van ziekten als PRRS; 
2. Veel tomen mengen bij het spenen. Dit wordt vaak gedaan uit 
praktische overwegingen, zoals tijdsbesparing. Vaak wordt gedacht 
dat het weinig effect heeft om minder tomen te mengen. Maar hoe 
meer tomen je mengt, hoe meer ziekteoverdracht er kan 
plaatsvinden; 
3. Het niet all in-all out-werken bij de gespeende biggen. Als 
verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar worden gelegd, kan dit 
zorgen voor ziekteoverdracht. Hierdoor blijven ziektes circuleren in 
de afdelingen met gespeende biggen. 
 
In de top 3 staan allemaal olifanten op het gebied van diercontacten, 
wat een belangrijk onderwerp is voor gezondheid. Maar de olifanten 
kunnen op veel fronten 'verstopt' zitten, zoals in voeding, klimaat en 
hygiëne. Ook deze verrassingen komen wij regelmatig tegen. 
 
Het blijft kijken met een brede blik. Benoem vervolgens de grootste 
olifanten. Bespreek die met betrokken adviseurs en maak een keuze 
welke worden aangepakt. Maar… kies er niet te veel, anders komt er 
niks van de aanpak terecht. 
 
Gelukkig ervaren wij dat er bijna altijd praktische oplossingen te 
bedenken zijn. Welke olifanten zitten er op uw bedrijf in de kamer 
 
Bron: Varkens.nl 
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Wageningen Universiteit bevestigt: Weinig risico 
covid-19 bij varkens 

  
Varkens lopen weinig risico op besmetting met het coronavirus 
covid-19. Dat stelt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). 
Nertsen lijken hier wel een uitzondering op te zijn. Eind april 
werd op twee Brabantse nertsenbedrijven COVID-19 
vastgesteld. 
Dat varkens weinig risico lopen om het coronavirus te krijgen, 
baseert WBVR op Duits onderzoek. Uit onderzoeken van het Duitse 
instituut voor diergezondheid, Friedrich-Loeffler-Institut, bleek eerder 
al dat varkens en kippen niet vatbaar zijn voor het coronavirus covid-
19. Er is volgens WBVR ook geen reden om koeien en andere 

landbouwhuisdieren binnen te 
houden. Het ministerie van 
LNV is ondanks deze 
onderzoeken toch voornemens 
om te onderzoeken in hoeverre 
het coronavirus voorkomt bij 
varkens, katten en nertsen. 
WBVR adviseert veehouders 
die kampen met 
coronaverschijnselen, uit 

voorzorg het contact met hun dieren tot een minimum te beperken en 
de verzorging aan anderen over te laten. 
 
Andere dierziekten 
Op 26 april werd bekend dat er op twee nertsenbedrijven in het 
Brabantse Gemert-Bakel en Laarbeek COVID-19 was vastgesteld. 
Op beide bedrijven kampten enkele nertsen met 
ziekteverschijnselen. De zieke nertsen hadden last van darm- en 
maagklachten en ademhalingsproblemen. Op de bedrijven wordt 
momenteel onderzoek gedaan naar de bron van de besmetting en de 
overdracht van het virus. 
 
WBVR ziet geen verband tussen de uitbraak van het coronavirus op 
de twee nertsenbedrijven en eerdere uitbraken van andere 
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dierziekten in hetzelfde gebied. Volgens de onderzoekers betreft het 
een gebied met veel veehouderij, met name pluimvee, varkens en 
nertsen, en is daar ook meer stof in de lucht. „Maar we zien geen 
verband tussen deze uitbraak en eerdere uitbraken van andere 
dierziekten”, aldus de onderzoekers. Zij stellen dat dit hele andere 
ziektes zijn met andere mechanismen van verspreiding. 
 
Risico’s 
Volgens WBVR is het vooralsnog niet aannemelijk dat er risico’s zijn 
voor mensen in de omgeving van de besmette nertsenbedrijven. 
Omdat de nertsen binnen worden gehuisvest en het volgens de 
onderzoekers aannemelijk is dat het virus zich bij dieren op dezelfde 
manier verspreidt als bij mensen (via druppels in de lucht), is het 
volgens hen onwaarschijnlijk dat het virus zich over grotere 
afstanden zal verspreiden. 
 
Wel worden uit voorzorg lucht- en stofmonsters in de omgeving van 
het gebied genomen. Ook wordt geadviseerd om in een straal van 
circa 400 meter rond de besmette bedrijven niet te fietsen of te 
wandelen. 
 
Bron: Pigbusiness.nl 
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Opsporen mycoplasma geen sinecure 
  
De bacterie Mycoplasma hyopneumoniae is niet eenvoudig op 
te sporen. Dat blijkt uit een onderzoek naar meerdere 
detectiemethoden op de Iowa State University. Pas drie weken 
na infectie is er enige zekerheid over een infectie. 
Als varkens besmet zijn met Mycoplasma hyopneumoniae zorgt dat 
altijd in meer of mindere mate voor ademhalingsproblemen. De 
schade ligt volgens de cijfers van Iowa State University ergens 
tussen de 0,63 dollar tot 
10,12 dollar per varken. 
Mycoplasma aanpakken en 
het liefst helemaal van het 
bedrijf krijgen, vinden veel 
varkenshouders belangrijk. 
Het zorgt voor gezondere 
varkens, minder 
antibioticagebruik en een 
hogere productie. 
 
Probleem met mycoplasma is 
dat de bacterie zicht nestelt in de bovenste luchtwegen. Met een 
bloedonderzoek is de bacterie daarom niet zomaar op te sporen. Het 
duurt lang voordat er antistoffen zijn te vinden. 
 
In een onderzoek met 1.250 biggen zijn drie methoden om een 
mycoplasmabesmetting op te sporen vergeleken: bloedonderzoek, 
speekselmonsters en monsters van de luchtwegen met een 
tracheobronchiale swab (TBS). 
 
Veel monsters nodig 
In het onderzoek werden biggen bewust besmet met mycoplasma en 
werden per hok met 28 biggen 1 of 5 besmette biggen geplaatst. Er 
werden 30 of 90 biggen bemonsterd in het onderzoek. Met een TBS-
monster werd, zoals te verwachten, het eerst een besmetting 
vastgesteld. Wel moesten er veel monsters worden genomen om 
snel zekerheid te krijgen. 
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Bij 5 besmette biggen per hok en 90 TBS-monsters is er zeven 
dagen na infectie een kans van 60 procent om de infectie vast te 
stellen. Op 21 dagen is dat gestegen naar 84 procent. Bij 30 
monsters en maar 1 besmet dier in een hok is na zeven dagen ook 
met een TBS maar 16 procent zekerheid. In dit geval is pas na 56 
dagen 85 procent zekerheid bereikt. 
 
Speeksel beter dan bloed 
Met het nemen van bloed- en speekselmonsters duurt het nog langer 
om zekerheid te krijgen. Veel monsters nemen is hierbij noodzakelijk. 
Bij 90 monsters duurt het echter nog tot 42 dagen na infectie voordat 
er voldoende zekerheid is van een mycoplasmabesmetting. 
Speekselmonsters scoren daarbij net wat beter dan bloedmonsters. 
 
Voor vroege detectie van een mycoplasmabesmetting is het nemen 
van monsters uit de luchtwegen de beste keuze. Voor het monitoren 
van een besmetting kunnen speekselmonsters en daarnaast 
bloedmonsters worden gebruikt. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Weinig toegepast vroeg scannen vermindert 
verliesdagen 

 
De meeste zeugenhouders voeren drachtcontrole uit door 
middel van scannen. Daarbij besteedt 60% van de bedrijven het 
scannen uit. Dit blijkt uit een enquête van Boerderij. 
Drachtbepaling bij zeugen door middel van scannen wordt op de 
meeste bedrijven rond de 21 dagen na inseminatie uitgevoerd. Uit de 
enquête blijkt dat ruim 44% van de zeugenhouders de zeugen op 21 
dagen scant. Krap 20% van de zeugenhouders kiest ervoor de 
zeugen op een eerder tijdstip 
tussen de 16 en 18 dagen al te 
scannen. De overige 
zeugenhouders scannen zelfs later 
dan 21 dagen. 
 
Vroeg scannen vraagt meer 
vaardigheden 
Het scannen op 16 dagen vraagt 
meer vaardigheden en tijd van de scanner en goede apparatuur. Op 
21 dagen zijn er vruchtblaasjes zichtbaar, maar bij scannen op 16 
dagen is de dracht alleen te herkennen aan veranderingen aan het 
baarmoederweefsel, waardoor het risico op fouten groter is. Toch 
behalen de scanners die zich gespecialiseerd hebben op vroeg 
scannen, een betrouwbaarheid die ruim boven de 90% ligt. 
 
Terugdringen van het aantal verliesdagen 
Grootste voordeel van vroeg scannen is het terugdringen van het 
aantal verliesdagen. Een terugkomende zeug wordt over het 
algemeen tussen de 18e en 22e dag na inseminatie weer berig en 
geïnsemineerd. Bij drachtcontrole op 21 dagen of later wordt deze 
eerste berigheid niet altijd opgemerkt. Het missen van de eerste 
berigheid na insemineren betekent in principe drie weken wachten. 
De zeugenhouders in de enquête schatten de kosten per verliesdag 
op € 5 of hoger, wat betekent dat één cyclus minimaal € 100 per 
zeug kost. 
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Konijnen Stalkoeling 
 

We kunnen ons allemaal wel de laatste lange hete zomer van vorig 
jaar herinneren. Daarom dit stukje over stalkoeling. 
Degene die een koelsysteem hebben zullen zeker beamen dat dit 1 
van de investeringen is die zich zeer snel terugverdient. 
 
Enkele voordelen zijn : 

 Dieren blijven veel beter in conditie, waardoor de productie 
nagenoeg normaal doordraait. 

 Het dierwelzijn maakt een flinke stap vooruit (temperaturen 
boven 31 graden zijn zeker niet voed voor onze dieren) 

 Het werkklimaat voor ons is ook een stuk prettiger (op hete 
dagen is het bijna nergens zo fijn als in de stal) 

 
Er zijn verschillende manieren om uw stal te koelen, bv 

 Coolpads. Hierbij wordt water rondgepompt door een pakket 
waardoor de inkomende lucht flink gekoeld wordt. 

 Maar als coolpads praktisch wat lastig in te passen zijn kan 
ook m.b.v. een pvc-leiding met vernevelaars aan de 
buitenzijde van de stal een installatie gemaakt worden. Hier 
kunt u gewoon de waterslang op aansluiten en water weg 
laten lopen, Dit is een relatief simpele. Goedkope en makkelijk 
zelf te maken oplossing 

 
Ik zou zeggen tot degenen die nog geen koeling hebben, denk er 
eens over na. Hoe mooi zou het zijn dat wij als kleine sector zouden 
kunnen zeggen dat we allemaal klaar zijn voor een hete zomer. Want 
het is nu mei, maar voor je het weet is het weer heet! 
 
Bron: KonijnenWijzer 
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