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Aan de leden en afnemers 
 

Ongemerkt zit de maand januari er al weer op. We merken er weinig 
van, want iedereen is druk met de Corona. Het blijft een lastige 
ziekte en we zijn er nog lang niet. Ook wij hebben al 4 collega’s met 
Corona gehad. Je hoort het ook steeds meer om je heen van 
complete gezinnen met Corona. Het geeft aan hoe eenvoudig een 
besmetting kan plaats vinden. Dus hoe lastig het ook is: Wees 
voorzichtig en we moeten nog even vol houden. Je ziet in alles dat er 
in de handel nieuwe evenwichten ontstaan. Echter voor de 
agrarische sector zijn er wel dalingen geweest, maar de stijgingen 
gaan maar moeizaam. In bepaalde sectoren (bijv. nertsen, kalveren 
en eenden) is het drama. De nertsenhouders zijn zelfs verplicht 
gestopt. In de meeste andere sectoren willen de prijzen niet stijgen 
naar een gezond evenwicht. Dit terwijl de vraag er echt wel is. Je 
hoopt gewoon dat met deze situatie Den Haag en de financiële 
wereld het belang van de agrarische sector voor Nederland gaat 
inzien. Nu in deze crisis liggen veel sectoren stil, maar de landbouw 
werkt door en zorgt ook in Den Haag voor een behoorlijke financiële 
bijdrage. Ze moeten in Den Haag eens gaan rekenen, wat de impact 
van de crisis was geweest, als de landbouw er niet was geweest. 
Maar ook alle mensen die in de landbouw, in de aanverwante 
industrie, in de toerisme of horeca werken. Misschien weer een 
mogelijkheid om ze in Den Haag wakker te schudden. Maar tot nu 
toe is het helaas nog steeds een lange winterslaap waar ze in zitten. 
Goed om te zien is, dat in het buitenland ze dat inzicht wel hebben. 
Maar daar hebben we hier in Nederland niet zoveel aan. 
 
Het jaar is afgesloten en wij zijn druk bezig met de balans. We 
hebben een turbulent jaar achter de rug. Veel stoppende 
varkensbedrijven door de wetgeving, subsidie mogelijkheden van de 
overheid en door het vertrek van een voorlichter die ook enkele 
klanten mee heeft genomen. Gelukkig hebben we veel van deze 
omzet kunnen compenseren met uitbreiding van bestaande en 
nieuwe klanten. De schade aan de mengvoeromzet hebben we vorig 
jaar kunnen beperken tot 2,4 %  en daar zijn we trots op. Dat geeft 
de bevestiging, dat als we moeten we snel kunnen schakelen.  
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De automatisering in de maal/menglijn is doorgevoerd en draait nu 
weer goed. We zitten nu helemaal op de nieuwe automatisering te 
draaien en kunnen daar weer een tijd mee verder. Dit jaar zullen we 
een voorverdichter op de rundveelijn gaan plaatsen en 2 nieuwe 
trekkers en een zakgoedwagen gaan aanschaffen. Dus weer genoeg 
te doen. De jaarvergadering is verschoven naar dinsdag 22 juni. 
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, als het met de Corona mag doorgaan. 
 
Corona 
Ook bij ons zijn de gevolgen van de Corona goed te merken. In de 
winkel hebben we veel maatregelen genomen om u als klant op een 
veilige manier van dienst te zijn. Op kantoor wordt zo veel als 
mogelijk thuis gewerkt, maar dat blijft lastig. Gelukkig hebben we op 
kantoor en in de fabriek de ruimte om op afstand van elkaar te 
blijven. Dus ook zo kunnen we op een verantwoorde wijze het werk 
voort zetten. Ook nu met de avondklok hebben de chauffeurs en 
operators de mogelijkheid om na 9 uur toch vol aan het werk te 
blijven. De winkel in Haarle is nog steeds gesloten. We willen op de 
locatie Haarle, waar de productie plaats vindt, zo min mogelijk 
contact met buitenstaanders. Eventueel bellen en een bestelling 
buiten ophalen kan wel in Haarle. U ziet dat het voor iedereen een 
grote impact heeft. Dat realiseren wij ook voor u als klant. Wij hopen 
dat we nog steeds dezelfde goede service kunnen bieden en als dat 
door Corona niet helemaal lukt, dan vragen wij uw begrip daarvoor. 
Want samen moeten we deze crisis door staan. 
 
Grondstofprijzen 
De stijging van de grondstofprijzen zet door. De grondstofprijzen 
behalen record hoogten. 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 te laten stijgen. 
 
Omzet  
Zoals eerder vermeld is de omzet bekend. Wij hebben in 2020 een 
omzetdaling van mengvoeders van 2,4 % gerealiseerd. In het begin 
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van het jaar hadden we een nullijn voorspeld, maar toen wisten we 
niet wat er allemaal nog komen ging. Door de onduidelijkheid in de 
melkveesector en het aantal stoppers in de varkenssector, was de 
verwachting toch de nullijn vast te kunnen houden. Ondanks de 
matige melkprijs is de rundveevoeromzet gestegen en dan met name 
de VLOG omzet, die we bij De Eendracht en Den Ham laten maken. 
De konijnenvoeromzet laat een kleine plus zien door opstartende 
bedrijven. De varkensomzet is hard gedaald door de stoppende 
bedrijven die met de stoppersregeling of saneringsregeling mee 
deden. Toch hebben we t.o.v. 2018 maar een klein minnetje in de 
varkensvoeromzet genoteerd. De geitenvoeromzet laat een daling 
zien door vertrekkende bedrijven. De regenwormenvoeders en de 
paardenvoer omzet is weer mooi gestegen. De omzet van de winkel 
is mede door Corona fors gestegen. De winkel in de regio wordt weer 
gewaardeerd en we hopen dat die waardering ook blijft. Hiermee 
laten we zien, dat goed contact met de klant zeer belangrijk is. 
 
Jaarvergadering  
De verwachting is dat we in maart nog niet van Corona af zijn. We 
hebben daarom besloten om alvast de datum van de jaarvergadering 
te verschuiven naar eind juni. Dit jaar zal de jaarvergadering gaan 
plaats vinden op dinsdag 22 juni. Het eerste deel is het behandelen 
van de jaarcijfers. Als iedereen weer mag komen, dan willen we het 
tweede deel invullen met een mooie presentatie van een wat minder 
voorkomende bedrijfstak. Het gaat interessant worden, dat staat nu 
al vast. Noteer de avond vast in uw agenda want deze avond wordt 
hopelijk weer een interessante avond over de toekomst van uw 
coöperatie. 
 
Nieuwe aanwinst 
Op 4 december zijn Erik en Anouk Jansen Holleboom de trotse 
ouders geworden van een mooie zoon Casper. Wij willen de trotse 
ouders heel veel geluk toe wensen. Casper zal waarschijnlijk groeien 
als kool, want een goede voerstrategie is zeker aan Erik besteed. 
 
Hans Verheul 
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Grondstoffen inkoop 
 
De laatste tijd krijgen wij weer enkele vragen over de voerprijs 
vastzetten voor een langere periode. Aangezien dit niet past bij de 
coöperatieve gedachte, is het huidige beleid van Zuid-Oost Salland 
dat wij dat niet doen. Het probleem bij het vastzetten van het voer 
voor een langere periode is, dat wij niet alle grondstoffen in het voer 
kunnen vastleggen voor die periode. Hierdoor kunnen wij niet een 
duidelijke transparante prijs bij onze klant neerleggen en één op één 
de kosten doorberekenen. De basis van onze coöperatie is, dat een 
aantal agrariërs gezamenlijk voer laten maken en dat alle kosten 
worden doorberekent aan degene waarvoor ze gemaakt worden. 
Hierdoor zit er op alle voeders ook dezelfde marge, aangezien de 
productiekosten gelijk zijn. Dit dient volledig open en transparant te 
zijn. Wij als coöperatie hebben de opdracht van onze leden om de 
grondstoffen zo goed mogelijk in te kopen. De kosten van de 
grondstoffen worden dan ook één op één met daarboven steeds 
dezelfde marge, aan onze klanten door berekend. 
Dat betekent dat u als klant bij een te duur inkoopboek (wat wij 
natuurlijk niet wensen) een duurder voer doorberekent krijgt. En als 
wij een gunstig inkoopboek hebben, u als klant daar volledig van 
profiteert. Bij dat laatste gaat het bij veel concollega’s mis. Een te 
duur inkoopboek wordt wel doorberekend aan de klant, maar van 
een gunstig inkoopboek profiteert een klant niet volledig mee en 
probeert het bedrijf er ook extra van te profiteren. 
Daardoor zijn wij van mening dat bij uw coöperatie de situatie niet te 
vergelijken is met het algemene beeld in Nederland en dat voor u als 
klant voorkoop geen voordeel op de langere termijn zal opleveren. 
Bij enkelvoudige grondstoffen gaat dat anders. Daar hebben wij geen 
inkoopboek voor. De klant betaald daar de prijs gebaseerd op de 
dagprijs op datum van bestellen. Want als we een goedkoop 
inkoopboek hebt, zijn we de grondstof zo kwijt en bij een te duur 
inkoopboek zal niemand die grondstof meer van ons afnemen.  
Daardoor hebben wij hier wel de mogelijkheid dat je kunt meeliften 
op onze inkoopmomenten. Je kunt een voorkoop plaatsen op het 
moment dat wij ook inkopen en dan kopen we op dat moment ook 
voor u als klant in en die prijs wordt dan vastgelegd. De grondstof is 
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dan ook werkelijk vastgelegd voor die prijs. Dus weer een volledig 
transparante en open werkwijze. 
Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, dan kunt u die altijd 
bepreken met uw adviseur. 
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Feedm technische resultaten 2020 
 

Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot Feedm 2020 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 2020 
afgezet tegen de gemiddelden van 2019. 
 
     2020   2019   
Bedrijfsgegevens 
Melkgevende koeien  95   95  
Totaal koeien   106   106  
Droge koeien   11   11  
   
Koe/dag 
Melk (kg)    27.9   27.8   
Vet %     4.51   4.49  
Eiwit %    3.61   3.61  
Vet & eiwitgrammen  2261   2248  
   
Koe/jaar 
Meetmelk (kg)   9806   9735 
Melk (kg)    9116   9061   
KV kosten incl bijproducten 645   637  
Melkgeld    3304   3358  
Saldo melk-voer   2658   2719  
 
100 kg meetmelk 
Kg Krachtvoer+bijproducten 24.2   24.6  
Melkgeld (€)    33.69   34.51 
Krachtvoer (€)   6.33   6.30 
Bijproducten (€)   0.24   0.24 
Voerkosten (€)   6.57   6.55  
Saldo (melk-voer) €   27.12   27.96  
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De melkproductie is in 2020 weer licht gestegen tegenover het jaar 
2019. Daarbij is er verhoudingsgewijs iets minder krachtvoer 
gevoerd. De krachtvoerkosten laten een lichte stijging zien doordat er 
verhoudingsgewijs wat meer eiwit is gevoerd en grondstofprijzen licht 
zijn gestegen. Ook is de gemiddelde melkprijs in 2020 gezakt 
waardoor het saldo per koe en per 100 kg melk wat lager uitvalt.  
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Graslandbemesting 2021 
 
Het groeiseizoen zit er weer aan te komen. 
Hieronder een aantal praktische tips. Tips op basis onderzoeken 
uitgevoerd door het NMI en Groeikracht. 
 

 Zorg dat de PH-KCI op peil is. Een te zure grond geeft 
AANZIENLIJK minder opbrengst. 

 Streeftraject van de PH-KCI op zandgrond is 5.0-5.5. 
 Op uw grondmonster staat duidelijk vermeld of er een 
 bekalking gewenst is. Ook staat aangegeven hoeveel er nodig 
 is om de PH met 0.1 te verhogen. Veelal niet meer dan 2000 
 kg kalk in 1x per hectare strooien is het advies. Wanneer dit 
 niet toereikend is, dan in 2x bekalken. 
 

 Indien de berijdbaarheid 
van de percelen het 
toelaat, de drijfmest 
vroegtijdig aanwenden. In 
de praktijk komt het vaak 
neer op eind 
februari/begin maart. 

 
 De voorjaarsgift kunstmest in 2x verdelen. Dit geeft voor zowel 

ruw eiwit als totale droge stof opbrengst een duidelijke plus. 
 De eerste kunstmestgift toedienen bij een T som vanaf 180 
 graden. In de praktijk kan dat betekenen dat de drijfmest nog 
 niet is  toegediend en dus kunstmest eerder op het land komt 
 dan de drijfmest. De 2e gift in principe toedienen in de 1e 
 week van april. De beschikbare N in april blijkt namelijk erg 
 bepalend voor de opbrengst van de 2e snede. In de praktijk 
 wordt vaak gekozen uit ASS in combinatie met KAS, of alleen 
 KAS zwavel. Wanneer u vroeg bent met de kunstmest (dus 
 vanaf T som  180 graden) is het wijs om de eerste gift ASS toe 
 te passen. ASS is voor 75% ammonium gerelateerd. Als hier 
 125 kilo van  wordt ingezet is tevens de zwavelvoorziening 
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 sluitend. ASS bevat namelijk 32.5% zwavel. De 2e gift, welke 
 normaliter begin april plaatsvindt kan dan prima toe met KAS. 
 Dit vraagt zeker extra arbeid, maar levert wel meer eiwit en 
 droge stof op. 
 Als u pas met kunstmest aan de gang gaan wanneer de T 
 som rond de 250 graden zit, is het wijsheid om de 
 kunstmestgift in 1x toe te dienen. KAS zwavel is dan aan te 
 raden. Deze meststof bevat 15% zwavel en is voor 60% 
 ammonium gerelateerd. 
 

 ASS is een meststof welke eerder gaat vast zitten in de silo 
dan bijvoorbeeld KAS of KAS zwavel. Deze daarom kort voor 
het strooien in de silo 
blazen. Entec i.p.v. ASS zou 
kunnen, maar Entec is wel 
fors duurder. Dit komt 
doordat Entec een 
nitrificatieremmer bevat. 
Zeker  wanneer het voorjaar 
relatief droog is heeft dit 
geen toegevoegde waarde. Daarnaast is Entec al een relatief 
trage meststof, waardoor we het toevoegen van een 
nitrificatieremmer in twijfel trekken. 

 
 KAS is in 2 varianten beschikbaar. De variant met 4% MgO en 

een laag Ca percentage van 2%. 
 Daarnaast een variant zonder MgO maar met 12% Ca. 
 Veelal past de variant zonder MgO maar met 12% Ca beter. 
 Bekijk uw grondmonsters! 
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Advies 4 euro toeslag per Duitse borg 
 

De Duitse producentenvereniging voor Vee en Vlees (VEZG) 
adviseert 2 euro extra te betalen voor partijen biggen met 
verdoofd gecastreerde beren. Ofwel: 4 euro toeslag per borg. 
ISN wil dat biggenproducenten, vleesvarkenshouders en 
handelaren samen een billijke toeslag overeenkomen. 
Castratie van biggen zonder verdoving is in Duitsland sinds begin dit 
jaar verboden. Om aan de eisen van de vleesvarkensmarkt te 
voldoen, zullen de meeste beerbiggen chirurgisch gecastreerd 
worden met een isofluraan-verdoving of verdovingsinjectie. Deze 
handeling levert de zeugenhouder extra kosten op die betaald 
moeten worden. Een adviesraad boog zich over het aanpassen van 
de biggenprijzen voor de op 
deze manier gecastreerde 
biggen. Om deze reden zouden 
partijen Duitse biggen, waarvan 
beertjes onder narcose zijn 
gecastreerd volgens de eisen 
van de Duitse 
dierenwelzijnswet, een prijstoeslag van 2 euro per big moeten 
krijgen. Deze toeslag zou moeten gelden voor een normaal koppel, 
waarbij de helft van de biggen bestaat uit gelten en de andere helft 
uit borgen. Dit betekent dat per gecastreerde mannelijke big een 
toeslag van minimaal 4 euro zou moeten worden betaald. 
 
Slechts aanbevelingen 
Deze castratietoeslagen zijn slechts aanbevelingen van de Kamers 
van Landbouw van de deelstaten Noordrijn-Westfalen en 
Nedersaksen en de VEZG. De Duitse vereniging van 
varkenshouders (ISN) dringt er bij biggenproducenten, 
vleesvarkenshouders en handelaren op aan om samen een billijke 
vergoeding voor castratie onder narcose af te spreken. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Nieuw onderzoek naar betere stalsystemen voor betere 
mestverwaarding 

  
Samen met het bedrijfsleven en vijf provincies gaat Wageningen 
University & Research de komende vier jaar onderzoeken hoe 
de toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen in de 
rundvee-, varkens- en kalverhouderij geoptimaliseerd kan 
worden en hoe tegelijkertijd emissies van stikstof en 
broeikasgassen verlaagd kunnen worden. De hoop is dat er 
minder druk op de mestmarkt komt door betere verwaarding en 
gebruik; veehouders gemakkelijker grondgebonden worden en 
de uitstoot van stikstof en broeikasgassen over de hele keten 
fors lager wordt. Het onderzoeksprogramma zal waarschijnlijk 
medio maart 2021 van start gaan. 
Voor een kringlooplandbouw met minimale emissies is de 
ontwikkeling van nieuwe stalsystemen, met een emissiereductie door 
bronscheiding van mest en urine, belangrijk. Bij de verwaarding van 
de nieuwe meststromen is het daarnaast van belang dat deze 
aansluiten bij de behoefte van de afnemers zonder dat er afwenteling 
van emissies plaatsvindt. Nederlands Centrum voor 
Mestverwaarding (NCM), WUR, LNV, provincies, veehouders, 
akkerbouwers en andere partijen uit het bedrijfsleven starten een 
nieuw onderzoeksprogramma voor de betere toepassing van 
meststromen uit 
nieuwe 
stalsystemen ter 
bevordering van 
een sterke en 
circulaire 
landbouw. 
 
‘Voer-dier-stal-
mestbodem-
plant’ 
Het doel van het 
vierjarig onderzoeksprogramma PPS Betere stal, Betere mest, 
Betere oogst is om de meststromen die worden geproduceerd in 



 

 

14 

 

nieuwe stalsystemen integraal tot waarde te brengen, in de hele 
keten ‘voer-dier-stal-mestbodem-plant’. Het gaat om een beter 
economische resultaat, om meer duurzaamheid, met name 
circulariteit, en minder stikstofverliezen en broeikasgasemissies. De 
meststromen uit nieuwe stallen bieden grote kansen om integraal 
winst te behalen. Een nauwe afstemming tussen leveranciers van 
stalsystemen, veehouders, mestverwerkers en telers van gewassen 
is hiervoor nodig. 
 
Innovatie in de mestketen 
Met de juiste innovatie in de mestketen kunnen nieuwe stalsystemen 
en de verwaarding van de meststromen stevig bijdragen aan 
belangrijke opgaven waar de Nederlandse landbouw voor staan: 
toekomstperspectief voor de ondernemers, meer gesloten kringlopen 
onder meer via kunstmestvervangers, lagere emissies van stikstof en 
broeikasgassen en het klimaatakkoord. Nieuwe stalconcepten die 
bijdragen aan de reductie van emissies van ammoniak, methaan en 
lachgas leveren echter ‘nieuwe’ mestproducten op. In de regel zijn er 
organische fracties en waterige fracties. Beide fracties zijn kansrijk 
om tot een hogere waarde te komen. In de PPS zal onderzocht 
worden hoe deze ‘nieuwe’ mestproducten zo goed mogelijk 
aansluiten bij de toepassing in het veld en gewas, en hoe de totale 
stikstofuitstoot en klimaateffecten in de keten geminimaliseerd 
kunnen worden. 
 
Verschillende onderzoeksprojecten 
Met een totaalaanpak en de focus op de toepassing en waarde in de 
praktijk verwachten de betrokkene partijen een stevige bijdrage te 
leveren aan belangrijke uitdagingen voor de Nederlandse land- en 
tuinbouw. Er lopen reeds verschillende onderzoeksprojecten en 
regionale initiatieven die allemaal een belangrijke bijdrage leveren 
aan een duurzame en circulaire landbouw. Deze acteren vooral op 
het niveau van één schakel in de keten of vanuit de behoefte van het 
veld. In het nieuwe onderzoeksprogramma Betere stal, betere mest, 
betere oogst wordt de slag naar de hele keten gemaakt. Kennis uit 
deze lopende projecten en initiatieven zal worden benut, zoals 
bijvoorbeeld met betrekking tot kwaliteitskenmerken en kengetallen 
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over de verschillende mestproducten of van 
mestverwerkingsprocessen. 
 
Praktijkdemonstraties 
Met de PPS NL Next Level Mestverwaarding en andere lopende 
projecten worden de activiteiten en de aansturing één op één met 
elkaar afgestemd. Voor praktijkdemonstraties zal nauw worden 
samengewerkt met praktijknetwerken in de provincies, zoals 
bijvoorbeeld Mineral Valley Twente, Vruchtbare Kringloop in diverse 
regio’s of Brabant Bemest Beter en initiatieven vanuit de 
landbouwsectoren zelf en van de projectpartners. 
 
Bron: Pigbusiness 
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Winkelprijs varkensvlees met 2 procent gestegen; prijs 
voor varkenshouders 32 procent lager 

  
De consumentenprijs van varkensvlees is in oktober en 
november van het vorige jaar met 2 procent gestegen. Dit heeft 
mogelijk te maken met de vraag naar luxere producten tijdens 
de feestdagen. De opbrengsten voor de varkenshouders zijn 
daarentegen gezakt. In november 
2020 lag de prijs 6 procent lager dan 
oktober en zelfs 32 procent lager 
dan een jaar eerder (2019). 
Varkensboeren hebben te kampen met 
prijsdalingen. De prijs van varkens 
daalde over de maanden oktober en 
november 2020 met 6 procent en ligt 
zelfs 32 procent lager dan het jaar ervoor. Voor verwerkers in deze 
sector daalden de opbrengstprijzen weliswaar niet in deze periode, 
maar ligt het prijsniveau 23 procent lager dan vorig jaar. Het heeft te 
maken met het grote aanbod op de Europese markt. Een daling van 
de consumentenprijs is te verwachten. Dit blijkt uit de 
tweemaandelijkse toelichting op de voedselprijzenmonitor van 
Wageningen Economic Research en CBS. 
 
Van aanbodmarkt naar vraagmarkt 
Er is in 2020 een duidelijke omkeer gekomen van een 
aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. Waar een jaar geleden er 
wereldwijd een groot tekort was aan varkensvlees, is er in het 
voorjaar van 2020 een kentering gekomen. Door uitbraken van 
Covid-19 waren de afzetmogelijkheden voor varkensvlees naar de 
foodservice en Zuid-Europese afnemers sterk gereduceerd. 
Vervolgens moesten diverse slachterijen tijdelijk hun deuren sluiten 
vanwege zieke werknemers. De werknemers uit het buitenland zijn 
zeker niet allemaal teruggekomen, met personele onderbezetting tot 
gevolg. Daar kwam bij dat de Chinese overheid uit angst voor 
verspreiding van Covid-19 via vlees, de grenzen aanvankelijk sloot 
voor diverse grotere slachterijen. 
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Export naar China voordeel 
De verwevenheid van de (Noordwest-)Europese markt is nog eens 
duidelijk geworden met de problemen in Duitsland en Denemarken: 
Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Duitsland en Covid-19-
problemen in de vleesindustrie in Duitsland en Denemarken zorgen 
ervoor dat zij niet kunnen exporteren naar derde landen. Beide 
landen bieden hun vlees nu op de Europese markt aan, waardoor er 
een zeer ruim aanbod is aan varkensvlees, en de prijs fors onder 
druk staat. De Nederlandse vleesindustrie heeft op het moment geen 
verhindering om naar China af te zetten en heeft daarmee een 
duidelijk voordeel op Duitse en Deense concurrenten. De 
opbrengstprijzen voor afzet naar het buitenland bewegen zich op een 
hoger niveau dan voor de binnenlandse markt. Tegelijkertijd moet dat 
voordeel ook niet overschat worden: volumes zijn sinds de zomer 
duidelijk teruggelopen en ook tegen lagere prijzen. In de aanloop 
naar het Chinese Nieuwjaar (begin februari) worden voorraden in 
China opgebouwd, maar die zuigkracht begint op dit moment al wat 
af te nemen. Daarbij komt dat de binnenlandse Chinese productie 
zich langzamerhand herstelt en er dus minder vraag naar 
importvlees komt. 
 
Prijzen verweven 
De Nederlandse supermarkten hebben zich voor vers varkensvlees 
gebonden aan de ketenafspraak Varken van Morgen, die alleen voor 
Nederlandse varkenshouders geldt. Dit is een voordeel voor 
Nederlandse varkenshouders. Het levert betere prijzen. Ook hebben 
Nederlandse varkenshouders het voordeel dat ze nog naar China 
kunnen exporteren, waar prijzen beter zijn dan op de Europese 
markt. De Nederlandse vleesindustrie moet echter ook een belangrijk 
deel op de Europese markt afzetten, waar prijzen onder druk staan. 
Dat maakt dat de prijzen verweven zijn met elkaar. 
De Europese Unie overweegt een steunprogramma voor particuliere 
opslag van vlees, waarbij er een vergoeding mogelijk is als vlees 
tijdelijk uit de markt wordt genomen en in opslag genomen wordt. Er 
is echter al veel vlees in opslag en de opslagduur is beperkt tot een 
aantal (3-5) maanden, wat te kort is voor marktherstel. 
 
Bron: Pigbusiness.nl 
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(Opfok)Voedsters probleemloos voeren naar behoefte 
 

Indien we het maximale rendement uit onze voedsters willen halen 
zullen we het genetisch potentieel van de voedsters optimaal moeten 
benutten. Dit potentieel kan bereikt worden indien we de voedsters in 
optimale conditie brengen en houden. Een topsporter kan enkel en 
alleen zijn topprestatie bereiken als hij conditioneel topfit is. Om fit te 
zijn is het een voorwaarde dat het gewenste lichaamsgewicht past bij 
het genetisch potentieel waarin de voedster zich bevindt, qua leeftijd, 
maar ook qua productiestadium. De fokkerijorganisaties geven ons 
duidelijke richtlijnen voor het verloop van lichaamsgewicht van 
voedsters --> 
 
Sturen op lichaamsgewicht 
De vraag is wat we er in de praktijk mee doen? Het is namelijk 
mogelijk om te sturen op lichaamsgewicht van voedsters. Het 
uiteindelijke lichaamsgewicht wordt namelijk bepaald door de aanzet 
of afbraak van eiwit (spier) en vet, in tijden dat de voedsters in een 
positieve energie- dan wel negatieve energiebalans zitten. Een 
positieve energiebalans wil zeggen dat de voedster meer energie 
opneemt dan dat zij verbruikt. Deze periodes zijn de opfok, dracht en 
begin lactatie. In periodes dat de voedster zich in een negatieve 
energiebalans bevindt, neemt de voedster minder energie op dan dat 
ze verbruikt. Vaak komen voedsters in een negatieve energiebalans 
tijdens de piek van de lactatie. Ook kan een voedster in een 
negatieve energiebalans komen tijdens periodes van ziekte. Tijdens 
periodes van ziekte neemt de voedster in het algemeen minder voer 
op dan gewenst. Tevens wordt het immuunsysteem van de voedster 
geactiveerd, wat nog eens extra energie vraagt. 
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