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Verharingsperiode zeugen
Het lijkt erop dat zeugen zich niets
aantrekken van de verharingsperiode. Let wel
op, in de vrije natuur zijn dieren tijdens het
verharen minder actief, traag en lui.
Wetenschappers wijten dit aan een tekort
aan vitaminen en sporenelementen wegens
de opbouw van een nieuw haarkleed.
Afhankelijk van de weersvooruitzichten en
het verharen van de dieren kunt u het
moment bepalen waarop u extra vitamines
en sporenelementen aan het voer laat
toevoegen.
Hiermee
worden
de
seizoensinvloeden opgevangen, zodat uw
dieren het hele jaar constant kunnen
presteren.
Organisch gebonden mineralen en Bvitamines en biotine beschermen en/of
herstellen lichaamsweefsels zoals bloed, huid
en hoornweefsel. Een aantal van deze
componenten stimuleert tevens de vitaliteit
van de pasgeboren biggen. Specifieke Bvitamines ondersteunen ook de leverfunctie
en verbeteren daarmee de energiebalans van
uw zeugen.
U kunt bij Booijink Veevoeders extra
vitamines en mineralen bij laten mengen om
tekorten tijdens de verharing/najaar bij de
zeugen te voorkomen, raadpleeg uw adviseur
over wat u het beste kunt doen.
Beweiding melkvee is geen kunst, maar
vakmanschap
Het weideseizoen is voor een groot aantal
melkveehouders alweer begonnen of staat op
het punt van beginnen. Om tijdens het
weideseizoen de melkproductie op peil te
houden hebben we een aantal praktische
tips opgesteld.
Zorg voor de juiste bemesting. Niet alleen de
stikstof bemesting is van groot belang maar
ook de kali bemesting. Kali is een groei
element en draagt bij aan een hogere
opbrengst (vitale plant) en smakelijkheid
(mals blad). Koeien eten ook graag van een
schoon bord, pas daarom op met drijfmest
toediening op percelen die bestemd zijn voor
weidegang.

Drijfmest beïnvloed de opname sterk
negatief door zowel geur als smaak.
Voldoende etgroen zorgt voor smakelijk gras
en een hoge opname van vers gras. Het
maaien van weidepercelen speelt hierin dus
een belangrijke rol, zo kunnen koeien weer
op een schone en frisse weide beginnen. Het
bloten in de zomer is af te raden omdat het
gras wat je dan afmaait gaat rotten op de
bodem
(zeker
bij
wat
vochtigere
omstandigheden) dit breng de smakelijkheid
en dus de grasopname omlaag.

Voor alle weidesystemen geldt zorg voor
voldoende, vers, en smakelijk gras. Zeker in
de zomermaanden staat de smakelijkheid
van het gras vaak onder druk. Doordat veel
van het beweidbare oppervlak al eens is
beweid waardoor er mest en urine op is
gekomen, hierdoor neemt de smakelijkheid
af. Een gift met weidezout zorgt dat de
smakelijkheid van het gewas weer toeneemt.
Bij weidegang kunt u 50 - 100 kg graszout
(50% Natrium) strooien, dit dient dan een
paar dagen voor het inschaarmoment te
gebeuren.
Een belangrijke factor voor het slagen van
weidegang is de grootte van de huiskavel. Er
zijn verschillende beweidingsystemen. Kijk
ook eens op www.stichtingweidegang.nl om
te zien welk weidesysteem het beste bij u
past.

Aflever management vleesvarkens
Bij afleveren van vleesvarkens is het van
groot belang dat zoveel mogelijk varkens
binnen het juiste gewichtstraject vallen. Het
gemiddelde zegt in deze niet zoveel, de
spreiding
is
bepalend
voor
de
gewichtskorting. De gewichtskorting kan
oplopen tot enkele tientallen euro’s per
varken.
Varkens die buiten het ideale gewichtstraject
vallen krijgen naast de gewichtkorting vaak
nog meer kortingen of minder toeslagen op
onderdelen zoals spek, spier, vleespercentage
en concept toeslag.
Een grote spreiding in aflevergewicht geeft
vaak tegenvallende opbrengst prijzen. Ook
geeft het een vertekend beeld van de
slachteigenschappen en de potentie die de
varkens hebben als ze geleverd worden in het
ideale gewichtstraject. Om een goed beeld te
krijgen van de potentie van uw varkens kun u
het beste een selectie maken van 90 tot 100
kg geslachtgewicht. Met deze resultaten kunt
u uw afleverstrategie optimaliseren en uw
opbrengsten verhogen.
Er wordt ook een groot deel vleesvarkens
geleverd aan Duitse slachterijen. De Duitse
slachterijen rekenen de varkens af met
behulp
van
het
AutoFOM
classificatie
systeem. Daarna wordt door middel van de
Maske de economische waarde van het
varken bepaald.
Uit het
autoFOM systeem
komen de
gewichten van de
verschillende
onderdelen.
De Maske is het
waarderingssysteem die de belangrijkste
onderdelen van het varken waardeert met
een
bepaalde
waarde.
De
volgende
onderdelen worden via de Maske op waarde
gezet:
- Hammen (Schinken)
- Karbonade (Lachs)
- Schouder (Schulter)
- Buikgewicht (Bauch)
- Mager buikvlees % (Bauch%)
Vervolgens worden de waardes per onderdeel
vermenigvuldigd met de gewichten van dat
onderdeel. Hierdoor ontstaat er een totaal
aan punten, deze totaal wordt gedeeld door
het geslachtgewicht waardoor het aantal
punten per kilo geslachtgewicht ontstaat.
Het is dus bij Duitse slachterijen heel
belangrijk dat de onderdelen zoals hierboven
beschreven voldoende zwaar zijn. Bij

zwaardere varkens zijn de onderdelen vaak
ook zwaarder, daarom is het belangrijk om in
Duitsland zwaardere varkens af te leveren.
Waarbij ook weer geld dat het gemiddelde op
goed niveau moet zitten, maar een kleine
spreiding nog veel belangrijker is.
Even voorstellen
Mijn naam is Otto Offenberg en ik ben 33
jaar. Samen met mijn vrouw Nienke en 2
zoontjes woon ik in Toldijk. Sinds mei 2015
ben ik werkzaam voor Booijink Veevoeders
BV. Ik zal mij gaan richten op de verkoop
van biggen- en varkensvoeders en de
begeleiding die daarbij hoort.
Hieronder zal ik even kort toelichten waar ik
me de afgelopen jaren mee bezig heb
gehouden.
Na mijn studie Management, Economie en
Recht (HEAO Arnhem) heb ik aan de HAS in
Deventer
richting
Varkenshouderij
gestudeerd.
Nadat ik deze studie had afgerond ben ik in
2006 begonnen bij een varkenshandelsbedrijf
als vertegenwoordiger
in fokgelten, biggen, vleesvarkens en
slachtzeugen.
De afgelopen 5 jaren ben ik werkzaam
geweest bij een dealer in varkens genetica in
Nederland. Als vertegenwoordiger heb ik me
voornamelijk bezig gehouden met de verkoop
van fokgelten en eigen aanfokcontracten. Bij
het begeleiden en adviseren van de
bedrijven, kwam regelmatig de voeding van
varkens ter sprake. Het belang van goede en
constante voeding wordt steeds belangrijker
bij een hogere productie. De genetica is de
afgelopen jaren een stuk magerder gefokt
(minder spek, meer spier). Iedere kruising
van zeug en beer heeft andere kenmerken
die een duidelijk andere voedingsaanpak
vragen. Deze aspecten hebben steeds meer
mijn interesse gewekt en mij doen besluiten
om me meer te gaan verdiepen in biggen- en
varkensvoeding. Ongetwijfeld zullen we
elkaar tegen komen de komende tijd.
Ik wens iedereen succes en tot ziens!
Te Koop:
- 70 ronde balen kuilvoer.
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