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Aan de leden en afnemers 
 
Het mooie weer is eindelijk begonnen en de meeste akkers zijn gereed en 
liggen te wachten op regen en zonneschijn. Het gras ligt er ook mooi bij. 
Door de korte periode van mooi weer, is er in een korte tijd veel gebeurd.  
De prijzen in de meeste sectoren trekken iets aan. Dit was ook wel 
noodzaak bij de huidige mengvoerprijzen. Op dit moment wordt er in de 
meeste sectoren nog weinig verdient. Je ziet daarnaast veel stoppende 
bedrijven en door het verminderde aanbod en de voorzichtig aantrekkende 
economie, is er een verder prijsstijging te verwachten volgens de 
deskundigen. We hopen dat deze deskundigen het nu eindelijk een keer bij 
het rechte eind hebben. 
 
Omzetstijging  
Het jaar is voor ons weer goed begonnen. Het eerste kwartaal is achter de 
rug en laat een kleine 10% omzetstijging zien. Dit geeft aan, dat u als klant 
het vertrouwen in ons heeft en wij weer goed gepositioneerd staan in de 
regio. 
Deze omzetstijging zorgt ook voor meer drukte achter de schermen. 
Hierdoor gaan we wat aanpassingen uitvoeren in de fabriek om ook deze 
omzet weer op tijd bij u geleverd te kunnen krijgen. U kunt ons daar ook bij 
van dienst zijn. Door 2 mogelijke leverdata en eventueel 2 dagen van te 
voren te bestellen, kunnen we de planning verder optimaliseren. Dus indien 
mogelijk: 

• Bestellen 2 dagen van te voren. 

• Opgeven van 2 leverdata. 
Als dat zou kunnen, alvast heel hartelijk bedankt namens het hele team van 
Zuid-Oost Salland. 
 
Grondstofprijzen 
De prijsdaling van de afgelopen maanden is volledig omgekeerd. Met name 
de eiwitmarkt laat een forse stijging zien. Er wordt tot de oogst toch een 
klein tekort verwachte en dat wordt natuurlijk door de speculanten met 
beide handen aangegrepen om hogere grondstofprijzen te realiseren. 
Momenteel liggen veel grondstofprijzen boven ons huidige calculatieniveau. 
Echter doordat wij veel producten van te voren hebben ingekocht tegen 
lagere prijzen, zullen de meeste voeders de komende periode toch nog iets 
dalen in prijs. Echter de huidige dagprijzen moeten fors weer dalen om op 
langere termijn lagere mengvoerprijzen mogelijk te maken. 
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Aflatoxine in de maïs 
Ook wij zijn getroffen door maïs met mogelijk Aflatoxine. Hiervoor hebben 
wij mengvoer terug moeten halen en hebben wij momenteel een heel 
streng monitoringsbeleid op Aflatoxine in maïs en maïs bijproducten. Wij 
zijn van mening dat Trust Feed en wij goed en adequaat gehandeld hebben 
om dit probleem de baas te zijn.  
Het probleem is echter doordat het een stof is die met nestenhaarden in de 
producten zit, het moeilijk is deze stof met analyses te traceren. Daardoor 
doen we veel analyses op eindproduct. In het eindproduct zitten de 
grondstoffen goed gemengd en is het eenvoudig om een representatief 
monster te nemen. 
Zeer spijtig vinden wij te moeten constateren, dat bepaalde partijen menen, 
dat de mengvoerindustrie niet adequaat gehandeld heeft. En met name is 
het dan jammer dat dit via de media moet worden uitgevochten en dat 
dergelijke partijen niet aan tafel gaan om de misverstanden te bespreken. 
Mocht u als klant vragen over dit onderwerp hebben, neem even contact 
met ons op, want wij leggen het u graag volledig uit. Want volledige 
transparantie en een hoge kwaliteit van het voer staan bij ons hoog in het 
vaandel. 
 
Kunstmeststoffen 
De grote kunstmestpiek is achter de rug. Wij hadden het transport dit jaar 
uitbesteed aan Ecotrans. Van onze zijde is dit goed verlopen en overwegen 
wij zeker om dit volgend jaar weer te doen. Mocht u nog ervaringen 
hierover hebben, dan horen wij die graag van u. 
 
Sector dagen varkens 
Op 26 april hebben we onze varkens studiedag weer georganiseerd. We 
hadden een goede opkomst. We zijn bij Twilmij op bezoek geweest om 
onze klanten nader uit te leggen over onze filosofie inzake de 
varkensvoeders. En daarnaast hebben we goed kunnen bekijken met 
welke precisie de premixen voor het mengvoer gemaakt worden. 
’s Middags zijn we bij een groot brijvoerbedrijf geweest om te discussiëren 
over de voor en nadelen van brijvoer. Al met al een zeer geslaagde dag. 
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Gewasbeschermingsmiddelen verkoop 
In februari hebben wij onze jaarlijkse CDG audit voor de verkoop van 
professionele gewasbeschermingsmiddelen gehad. Wij zijn met vlag en 
wimpel geslaagd en blijven daarom ook komend jaar weer deze middelen 
in de winkel in Heeten verkopen. Hierdoor kunnen wij onze klanten een 
compleet assortiment aan blijven bieden.  
 
 
 
Hans Verheul 
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Beïnvloeding van het lactosegehalte in de melk 
 

Enige tijd geleden heeft Friesland Campina aangekondigd voornemens te 
zijn de uitbetaling van melk aan te passen. Schothorst Feed research heeft 
de gevolgen hiervan op een rijtje gezet. In dit voorstel wordt geen 
negatieve grondprijs meer berekend voor de hoeveelheid melk, maar 
een verhouding in de uitbetaling van 10 : 5 : 1 voor eiwit : vet : lactose 
gehanteerd. Hiermee krijgt lactose in de melk een waarde en heeft 
verhoging van het lactosegehalte een hogere melkopbrengst tot 
gevolg, de lactoseproductie bepaalt met deze verhoudingen 1/16 van de 
melkprijs. Is het daarmee aantrekkelijk om het gehalte in de melk via 
voeding gericht te verhogen?  
Uitgaande van een vergelijkbare prijs per kg melk kan berekend worden dat 
een verhoging van het lactosegehalte in de melk met 0,10% een verhoging 
in melkprijs oplevert van maar € 0,0006 per kg melk. Ter vergelijking:0,10% 
meer melkeiwit levert 10 x zo veel op: € 0,006 per kg of € 0,23 per dag. 
Een vergelijking tussen de huidige en voorgestelde melkprijs staat in 
bijgaande figuur. Uitgangspunt in de berekening van de huidige melkprijs 
was een negatieve grondprijs van € -3,20, per kg eiwit van € 6,20, en per 
kg vet van € 3,80/kg.  
Voor de nieuw voorgestelde melkprijs is uitgegaan van een uitbetaling voor 
eiwit van € 5,70, voor vet van € 2,85 en voor lactose van    € 0,57/kg. Uit de 
figuur blijkt dat vooral melk met hogere gehalten aan vet en eiwit daalt in 
prijs en dat eiwit en vet relatief minder worden betaald in het huidige 
voorstel. In de voorgestelde uitbetaling zal het streven voor veehouders 
verschuiven naar een hogere melkproductie met relatief lagere gehalten. 
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Het mechanisme achter sturing van het lactosegehalte is de osmotische 
waarde die constant is en bepaald wordt door het gehalte aan lactose en 
mineralen. Bij een minder goede verbinding tussen uiercellen                      
(veroudering) stromen meer mineralen naar de melk en daalt het 
lactosegehalte. Dieren in begin lactatie hebben daarom een hogere 
lactosegehalte dan eind lactatie. Ook hebben vaarzen een hoger 
lactosegehalte dan oudere koeien. Ontstekingen in het uier leiden tot een 
hogere uitscheiding van zouten waardoor het lactosegehalte bij 
(subklinische) mastitis zakt. De opname van meer zout in het rantsoen 
heeft echter geen invloed op het lactosegehalte. Op basis van 
praktijkervaringen is gebleken dat de opname van cacaodoppen in lagere 
lactosegehalte resulteerden. Voor de productie van lactose zijn glucogene 
nutriënten in het rantsoen van belang. Een goede voorziening aan 
bestendig zetmeel en goede fermenteerbare koolhydraten (vorming van 
propionzuur) werken vooral gunstig op de lactoseproductie en minder op 
het lactosegehalte. Kort samengevat wordt het lactosegehalte het meest 
beïnvloed door genetische achtergrond, lactatiestadium, leeftijd en de 
uiergezondheid. 
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Kalveropfok  de eerste 3 maanden. 
 

Een goede biestvoorziening is van levensbelang voor een goede start van 
het jonge kalf. Hiervoor zijn meerdere redenen van belang naast een goede 
immuniteitsopbouw: 
-Biest is vooral bekend om de hoge concentratie afweerstoffen waarmee 
het kalf passieve immuniteit krijgt. Echter biest bevat daarnaast vele 
nutriënten, vitamines en biologisch actieve stoffen zoals hormonen, 
groeifactoren en cytokines, waarmee biest een brede invloed heeft op de 
ontwikkeling van het maag-darmkanaal en de glucosestatus van het kalf 
vlak na de geboorte. De meeste van deze biologisch actieve stoffen 
accumuleren in de biest in de periode voor de geboorte van het kalf. 
Tijdens de geboorte stopt de biestvorming abrupt. Daarom zijn de 
concentraties van vele van de belangrijke bio-actieve stoffen het hoogst in 
de eerste biest. 
-uit verschillende studies is gebleken dat meerdere componenten in biest 
zorgen voor de groei  en ontwikkeling van het maag-darmkanaal. Door een 
goede biestvoorziening stijgt de absorptiecapaciteit van de dunne darm 
omdat de darmvlokken groter worden. 
-biest bevat ook de essentiële voedingsstoffen voor een goede 
energievoorziening voor het jonge kalf. Een goede glucosestatus na de 
geboorte zorgt voor een stijgend gehalte van hormonen in het bloed, die de 
ontwikkeling van de darm verder stimuleren. 
Meerdere redenen dus om de oude stelregel qua biestvoorziening 
consequent uit  te voeren: 
Vlug,vaak,veel! 
 
Na de biestperiode (3 dagen) adviseren wij om over te schakelen naar 
kunstmelk. Wij hebben hiervoor een keuze uit 2 producenten: Sprayfo en 
Nutrifeed. 
Van Sprayfo is het meest gangbare de Sprayfo Geel 
en Sprayfo Excellent: 
Sprayfo Geel is aangezuurd en geschikt voor emmer- 
en automatenvoeding. Sprayfo Excellent bevat een 
hoog gehalte mager melkpoeder en is ook geschikt 
voor emmer-en automatenvoeding. Daarnaast bevat 
het antistoffen tegen E-Coli,salmonella en rotavirus. 
Wij zien zelf een toenemend gebruik van de Excellent, 
vooral voor de jonge kalveren bevalt ie zeer goed. 
 
 

 
8 

Van Nutrifeed hebben we de Kalvolac Unique beschikbaar en de 
Kalvoquick. De Unique is gebaseerd op caseine ter vervanging van mager 
melkpoeder, voor een geleidelijke vertering en optimale pensontwikkeling. 
Ook geschikt voor emmer-en automatenvoeding. 
 
Hieronder volgt nog een overzicht van de krachtvoeders die wij speciaal 
beschikbaar hebben voor een goede jongveeopfok: 
 
Van 1-4 weken: kalvermeusli( niet vereist, wel bevorderlijk voor gewenning   
aan vast voer) 
 
2-12 weken: babykalverkorrel: zeer aan te bevelen, heeft in alle situaties   
                     voordeel om te voeren. Leverbaar in 3 soorten: 

•  babykalverkorrel: de allround kalverkorrel 

•  babykalverkorrel anti cox. : met preventieve werking      
tegen coccidiose 

•  babykalver penstimulanskorrel: kalverkorrel voor onbeperkte 
voedering 

 
 12- 26 weken: Jongveegroeibrok: de juiste brok na de babykalverkorrel  
 
Enkele jaren geleden hebben wij ook onze jongvee scan geïntroduceerd. 
Veel klanten hebben dit al door ons laten uitvoeren. Mocht u hier ook 
belangstelling voor hebben, dan kunt u dit aan de voorlichters kenbaar 
maken. Op een praktische wijze wordt de gehele jongvee opfok in kaart 
gebracht en worden er tips gegeven. 
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Lammersterfte bij weiden 
 

Let op nematodirose in het voorjaar. 
Nematodirose is een maagdarmwormziekte die met name optreedt bij 
jonge lammeren in de eerste maanden van het weideseizoen. De oorzaak 
is meestal Nematodirusbattus.  
Uitbraken komen vooral voor na lange 
en koude winters waarna de grasgroei 
pas laat op gang komt. De aandoening 
kenmerkt zich door waterdunne diarree, 
uitdroging, enorme dorst en sterfte.  
Mestonderzoek is noodzakelijk om de 
oorzaak aan te tonen en de behandeling 
vast te stellen.  
 
Bron GD dieren 
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Lammeropfok: ventilatie huisvesting 
 

De lammerpiek is op de meeste geiten bedrijven weer voorbij. Dit is voor 
zowel de geiten als de jonge lammeren de meest kritieke periode van het 
jaar. Er worden in een korte tijd veel lammeren geboren. Gedurende het 
lammerseizoen raakt de opfokruimte  steeds voller. 
Naarmate de lammeren ouder worden gaan ze steeds meer warmte en 
vocht produceren. Hierdoor gaat de infectiedruk in de opfokstal omhoog. 
Dit werkt nadelig voor de longen en weerstand van het lam.  
Het is dan ook van groot belang om het klimaat, luchtvochtigheid en de 
ventilatie van de opfokstal goed te controleren. 
Bij jonge lammeren gaat de voorkeur uit naar mechanische ventilatie. De 
luchtinlaat kan plaats vinden via het plafond of via de voergang. Bij 
luchtinlaat via de voergang werkt men met lamellen in de deur. de 
luchtinlaat moet 2,5 – 3 cm2 per m3 luchtverversing zijn. De ventilator moet 
een capaciteit hebben van ca. 1 m3 per kg lichaamsgewicht. De minimale 
en maximale benodigde capaciteit van de ventilator hangt dus af van de 
leeftijd en het aantal lammeren per afdeling. 
 
Op dit moment zijn de meeste lammeren al gespeend. Na het spenen is het 
van belang om de lammeren de 1e weken in dezelfde hokken te laten en 
vervolgens te verplaatsen. Oudere lammeren kunnen in grotere groepen 
gehuisvest worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
11 

Verstoorde stofwisseling rond werpen. 
 
Tomen worden steeds groter en zeugen hebben tegenwoordig nogal eens 
moeite met vlot werpen. Niet verrassend dat dit probleem ook veel 
genoemd wordt in Denemarken, met nog grotere tomen dan in ons land. 
Gevolg: meer doodgeboren en zwakke biggen en een slecht op gang 
komende melkgift. Dit kan te maken hebben met stofwisselingsproblemen. 
 
Soms liggen de oorzaken voor de hand, bijvoorbeeld als een zeug duidelijk 
te vet is of de kraamstaltemperatuur te hoog. Daarnaast kan sprake zijn 
van chronische stress door verwondingen, pootproblemen of te veel onrust 
in de kraamstal door constant te veel lawaai (radio). 
Ook als het toezicht tijdens het werpen op onvoorspelbare tijden en met 
veel bombarie plaatsvindt, dan geeft dat onrust. Maar het is ook mogelijk 
dat de zeug last heeft van stofwisselingsproblemen. 
Er verandert nogal wat in een korte periode: enerzijds de overgang van 
drachtstal naar kraamstal en 
van drachtvoer naar 
lactovoer, anderzijds het op 
gang komen van de geboorte 
en van de melkgift. 
Verschillende 
stofwisselingssystemen zijn 
hierbij betrokken: de energie, 
de eiwit- en de calcium-
/fosforstofwisseling. 
 
 
 
Energie- en eiwitstofwisseling 
Het werpproces kost erg veel energie en daarvan raakt de zeug uitgeput. 
Het is dus van belang dat ze voldoende energie opneemt. Het is in elk 
geval verstandig om de voergift niet te ver te laten dalen rond het werpen. 
Als een zeug onvoldoende energie kan benutten uit het voer, zal ze extra 
vet gaan verbranden en dat geeft mogelijkerwijs ook een extra belasting 
van de lever, waar het vet verwerkt wordt. Met bloedonderzoek is te 
onderzoeken of hiervan sprake is. Bij onvoldoende energieopname zullen 
de zogeheten vrije vetzuren (NEFA`s) in het bloed toenemen. Ook de 
eiwitopname is van belang. Bij lage eiwitopname zal minder ureum ( een 
afbraakproduct van eiwit) in het bloed zitten. Een laag eiwitgehalte en een  
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hoog NEFA- gehalte enkele dagen voor werpen lijken te zijn gerelateerd 
aan een traag werpproces. Als zelfs de lever te lijden heeft van de 
verstoorde energiestofwisseling, zullen in het bloed bepaalde 
leverenzymen ( AST) te veel voorkomen. En soms is dan ook sprake van te 
weinig albumine, een eiwit dat in de lever wordt aangemaakt. 
 
 
Calcium-/fosforstofwisseling 
Om voldoende calcium en fosfor beschikbaar te hebben voor de op gang 
komende melkproductie, maar ook voor de samentrekking van de spieren 
van de baarmoeder, zal een zeug een deel van het benodigde calcium en 
fosfor vrijmaken uit de botten. Vooral zeugen die rond het werpen makkelijk 
overschakelen op extra botafbraak, maar die in een later stadium ook weer 
zorgen voor het herstel van het botweefsel, zullen vlot werpen en melk 
produceren. Dit is te meten door in het bloed de stoffen CTx ( een 
afbraakproduct van 
botweefsel) en 
Osteocalcine ( een 
hormoon dat de 
botopbouw stimuleert) te 
meten. Vooral de 
verhouding tussen die 
twee, en de mate waarin 
dat verschilt vóór en na het 
werpen, hangt samen met 
het werpproces. Kortom, 
door bloedonderzoek is 
inzichtelijk te krijgen of de 
stofwisseling rond het 
werpen goed functioneert. 
 
 
 
Bron GD Varken. 
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Ken je risico’s 
 
Voedselveiligheid staat weer volop in de belangstelling. Producten van 
dierlijke oorsprong moeten veilig en betrouwbaar zijn. De veiligheid begint 
met een gezond dier en de primaire productieketen moet hier volledig op 
ingericht zijn. Huisvestingssystemen bevorderen wellicht het dierwelzijn 
maar kennen risico`s op het gebied van gezondheid. 
Wanneer de zeugen in groepen worden gehouden, wordt de 
varkenshouder geconfronteerd met een aantal zaken die de gezondheid 
kunnen verminderen. Naast de voordelen van groepshuisvesting is het voor 
de gezondheid van belang om de knelpunten te kennen. 
Huidbeschadigingen en 
beenwerkproblemen zijn zaken die in dit 
kader extra aandacht vergen. Ook komen 
zeugen in een groep continu met de mest 
van de andere zeugen in contact 
waardoor infecties gemakkelijk worden 
doorgegeven, zoals wormen en 
clostridium- bacteriën.  Wormbesmetting 
hoeft geen probleem te zijn. Er zijn 
verschillende ontwormingsmiddelen die door het voer en water te 
verstrekken zijn en met hulp van de dierenarts kun je een sluitend 
ontwormingsschema opstellen. Let wel, het is de varkenshouder die moet 
zorgen dat het schema ook stipt uitgevoerd wordt.  Juist bij dieren in 
groepen waar de omgeving niet schoongemaakt kan worden, is het risico 
op herbesmetting groot. In de praktijk gaat het meestal mis omdat het 
schema niet strikt wordt gevolgd of omdat er dieren/diergroepjes vergeten 
worden; de opfok die aan de zeugen wordt toegevoegd en niet 
/onvoldoende is ontwormd of de bekende zoekbeer. Eerst toevoegen en 
daarna ontwormen en vaccineren komt helaas nog voor. 
 
Clostridium 
Clostridium-infecties worden veroorzaakt door een groep van bacteriën die 
vele ziektebeelden kunnen veroorzaken. Het is een infectie die van dier op 
dier overgaat en door zeugen aan de pasgeboren biggen wordt 
overgedragen. Het probleem van deze kiem is dat het aantonen alleen niet 
voldoende is om een oorzakelijk verband te leggen tussen de kiem en de 
ziekteverschijnselen. De bacterie Clostridium perfringens is ook een 
onderdeel van de reguliere darmflora van het varken.  
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Verschuivingen van de “normale” darmflora naar een afwijkende, waarbij 
clostridium-bacteriën de overhand krijgen, kunnen ervoor zorgen dat de 
zeugen dezelfde  klachten krijgen als de nakomelingen zoals diarree, 
oplopende varkens en extra uitval. Clostridium- bacteriën produceren 
toxinen die allerlei effecten kunnen veroorzaken, zoals tetanus, botulisme, 
bloederige  
( geboorte) diarree en uitval, maar welke gezondheidsbedreigende effecten 
er nog meer zijn, is nog niet zo heel goed bekend. Daarom is nader 
onderzoek naar clostridium-infecties en met name het in kaart brengen  van 
clostridiumgerelateerde klachten bij varkens, hard nodig. Het bepalen van 
de “normale” darmflora van de varkens is een eerste vereiste om een goed 
antwoord te kunnen geven op de vraag of er sprake is van een overgroei 
aan clostridium- bacteriën. Kwantitatieve bepalingen en verhoudingen 
tussen clostridia- en lactobacillen zijn een aanzet om meer inzicht te 
krijgen. 
 
Voeding en gezondheid  
In de praktijk worden er op dit moment 
een aantal maatregelen genomen om 
ervoor te zorgen dat het evenwicht 
tussen de darmbacteriën behouden blijft 
of hersteld wordt. Organische zuren, de 
keuze van de eiwitbron en nog vele 
andere ingrediënten in het voer  en 
water moeten dit evenwicht herstellen of 
handhaven. Er zijn ook voerfirma`s die veronderstellen dat zij ervaringen 
hebben opgedaan in het veld, waarbij voeraanpassingen clostridium-
gerelateerde problemen hebben opgelost. De transparantie in de 
samenstelling van het voer is echter nog niet zo ver dat geheel duidelijk is 
welke voersamenstelling de clostridium-problemen kan voorkomen. Een 
goed darmflora zorgt voor een gezond varken en dit is van groot belang 
voor een gezonde productie, waarbij het gebruik van antibacteriële 
middelen tot een minimum beperkt kan blijven. Het restrictief gebruik van 
antibiotica vraagt van de sector, voerleveranciers en dierenartsen extra 
inspanning om alternatieven te zoeken om de gezondheid op een hoog peil 
te kunnen handhaven. Vaccinaties tegen ziektekiemen kunnen in bepaalde 
gevallen effectief zijn, maar bedenk wel dat vaccins niet in alle gevallen 
zaligmakend zijn. 
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Snuffelziekte weg? 
Ziektekiemen worden door vaccins niet onschadelijk gemaakt of uitgeroeid, 
maar de extra specifieke afweer van het dier kan ervoor zorgen dat de 
ziekteverschijnselen en schade bij het dier zelf of haar nakomelingen 
beperkt  blijft en dat de uitscheiding van ziektekiemen geremd kan worden. 
Zo is er momenteel een vaccin op de markt gekomen dat antistoffen  
 
opwekt bij de zeug tegen E. coli en clostridium.  
De tijd zal leren of dit vaccin ook daadwerkelijk een aanwinst is om de 
clostridium-problematiek bij de zeug en haar nakomelingen te verminderen. 
Een andere ziekteverwekker die op dit moment in de belangstelling staat is 
de bordetellabacterie. Snuffelziekte was vroeger een gevreesde ziekte in 
de varkenshouderij. Deze ziekte wordt veroorzaakt door twee bacteriën: 
Pasteurella multocida en Bordetella bronchoseptica. Beide bacteriën 
kunnen een ontsteking van het neusslijmvlies en de neusslijmvlies en de 
luchtwegen veroorzaken, waarbij de pasteurella een toxine produceert dat 
verantwoordelijk is voor de specifieke snuffelziekteverschijnselen. Het AR-T 
vaccin, in combinatie met een streng selectiebeleid, heeft de snuffelziekte 
uit Nederland doen verdwijnen, maar de rol van de bordetella is altijd 
onderbelicht gebleven. Het AR-T vaccin bestaat uit 2 componenten: 
pasteurella multocida-toxine en 
bordetella-antigeen. Op dit moment is 
er geen noodzaak om tegen 
snuffelziekte te vaccineren, maar dit 
betekent ook dat er niet meer tegen 
bordetella wordt gevaccineerd. Tevens 
is het gebruik van antibiotica sterk 
gereduceerd en nu zien we steeds 
vaker bordetella-gerelateerde symptomen, zoals niezen bij de biggen en 
longontstekingen waaruit een bordetelle wordt geïsoleerd. Het ligt voor de 
hand om een bordetella-vaccin te gebruiken bij de zeugen om de afweer 
tegen deze kiem bij de biggen te verhogen opdat deze geen of slechts 
lichte verschijnselen veroorzaakt. Nu is er op dit moment geen enkelvoudig 
bordetella-vaccin geregistreerd en kunnen we alleen het combinatie AR-T 
vaccin gebruiken. Of er  binnenkort een geregistreerd bordetellavaccin 
beschikbaar komt, is niet te zeggen en het gebruik van een autovaccin is 
ook aan zeer strikte regels gebonden. Diverse bedrijven gebruiken op dit 
moment het AR-T combinatievaccin tegen bordetella met, naar verluid, 
opmerkelijke resultaten. Bedenk wel: van horen zeggen, leer je liegen. 
Kortom de praktijk zal het uitwijzen. 
 
Bron Varkensbedrijf. 
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Te koop 
 
2 RVS krachtvoerboxen voor 3 krachtvoer soorten. 
Nedap. 
 
Voor meer info 
℡ 06-30528065 
 
 
Te koop 
 
 4 ton polyester silo in goede staat. 
 
Voor meer info 
℡ 0548-595520 
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