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Facebook vergroot afzet
FrieslandCampina flink

Mycoplasma komt vaker
voor op grotere bedrijven

Amersfoort – Verkopen via internet worden steeds belangrijker
voor FrieslandCampina. Een van
de jongste wapenfeiten van het
bedrijf is de verdubbeling van de
verkoop van kindervoeding in
Mexico. Dankzij Facebook vertweevoudigden de verkopen van
Friso Gold in goed veertien maanden tijd.
Een verkoopteam onder leiding
van Nektarios Misios zorgde hiervoor. Hij vertelt er woensdag over
op een Facebook-conferentie in
Amsterdam. Enkele jaren geleden paste FrieslandCampina ook
al een vergelijkbare benadering
toe in China, toen het bedrijf nog
een distributieketen voor babyvoeding in dat land moest opzetten. Inmiddels is FrieslandCam-

Via Facebook kun je veel mensen
snel bereiken.
Foto ANP
pina daar een paar stappen verder.
Volgens Misios, die wordt geïnterviewd door Emerce-marketing, is de Facebook-pagina van
Friso Gold inmiddels een van de
grootste bedrijfspagina’s in dit
netwerk. Voordeel van de marke-

tingcampagne in Mexico via Facebook was niet alleen het grote
en snelle bereik bij de echte doelgroep, het was ook nog eens veel
goedkoper dan een ouderwetse tvreclamecampagne.
Misios: “Mexicanen kenden de
producten van Friso Gold al veel
langer, maar het merk zelf was
niet erg bekend. Een traditionele
campagne via televisie of printmedia zou enorm veel geld gaan
kosten. En dus werd vanaf 1 januari 2013 een campagne gevoerd op
Facebook. Het sloeg aan, tot verrassing van FrieslandCampina
zelf. De verkopen van Friso Gold
werden in veertien maanden verdubbeld. Als gevolg daarvan is
een deel van het marketingbudget
van het zuivelbedrijf van tv naar
Facebook gegaan.”

Doetinchem – Op grotere melkveebedrijven worden meer uitbraken van Mycoplasma bovis
gemeld. Dit meldt het Tijdschrift
voor Diergeneeskunde. Door de
groeiende bedrijven verwachten
dierenartsen de komende jaren
vaker met mycoplasma te maken
te krijgen. De Gezondheidsdienst
voor Dieren (GD) kan nog geen
exacte cijfers leveren.
Mycoplasma-uitbraken
laten
een heel divers ziektebeeld zien.
De symptomen zijn zowel acuut
als chronisch, terwijl er ook
asymptomatische dragers in de
koppel kunnen lopen. Een plotseling opkomende, zeer pijnlijke artritis in de voorkogel of voorknie
bij meerdere dieren is sterk verdacht. Dit kan bij zowel melkkoeien als het jongvee voorkomen. Daarnaast kan mycoplasma
mastitis veroorzaken waarbij
vaak meerdere kwartieren zijn
aangetast, de melk bruinig ver-

kleurd is en een zanderig sediment kan voor komen. De melkgift loopt sterk terug. De koe reageert niet op een antibioticabehandeling. Artritis en mastitis
gaan zelden samen. Mycoplasma
is zeer besmettelijk; via de melkinstallatie besmetten koeien elkaar snel. Maar ook via enten van
dieren kan de bacterie overgebracht worden.
Hoe de verspreiding van artritis verloopt is nog niet duidelijk,
wel lijken verse koeien extra vatbaar te zijn. Omdat bij masitis de
kans op genezing klein is, geldt
het advies besmette dieren af te
voeren. Ook bij gewrichtsontstekingen wordt slecht gereageerd
op antibiotica. Wordt er toch gekozen voor een behandeling dan
worden ook pijnstillers geadviseerd. Dieren die een besmetting
overleven, kunnen drager worden
en de bacterie met tussenpozen
uitscheiden.

Roodbont- en
zwartbontbasis
blijven gescheiden

Zonnecellen poetsen
Doorn – Daniël Reincke van Horr hoogwerkerverhuur in Leersum reinigt de
64 zonnepanelen die bij maatschap Overvest in Doorn op het melkgebouw
liggen. Het reinigen gebeurt met een bezem op een uitschuifbare aluminium stok. Op die bezem zitten twee sproeinozzels waaruit osmosewater

stroomt. Dat is helemaal vrij van verontreinigingen en zouten. Het reinigen
neemt een uur tijd in beslag. De kosten, circa € 150, vallen in het niet bij de
verbeterde opbrengst van de panelen. Die is direct na het reinigen 7 procent
gestegen.
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Wageningen – Het GES-bestuur
(Genetische Evaluatie Stieren)
heeft besloten dat zwartbont- en
roodbontbasis naast elkaar blijven bestaan om de fokwaarden
van verschillende stieren te berekenen. Er komt wel een naamsaanpassing voor de basis ‘lokaal’.
Dit wordt de ‘dubbeldoelbasis’. In
2015 vinden de basisaanpassingen
van de fokwaarden plaats. Een
moment waarop de discussie oplaait om rood- en zwartbont Holstein op één basis te berekenen.
Om stieren over rassen heen te
kunnen vergelijken, gaat GES in
de aprildraai een lijst maken van
alle stieren met fokwaarden die
zijn berekend op zwartbontbasis.
Veehouders kunnen nu al de fokwaarden van alle stieren omrekenen op zwartbontbasis, maar
door de lijst te publiceren heeft
GES deze exercitie al voor de veehouders uitgevoerd.
Qua exterieur worden beide
rassen al op gelijke schaal behandeld. Een inspecteur beoordeelt
zwart en rood gelijk. Daarmee
lijkt de weg vrij voor het keuren
van zwart- en roodbont in één
ring. Toch zijn fokkers daar niet
voor. Er is voldoende animo om
twee kleuren aan te bieden. Alleen regionaal, als er een te klein
aantal inzenders is, lijken twee
kleuren in een ring gerechtvaardigd om de doorgang van de keuring te waarborgen.

Duitse melkprijs in
september € 1,20 lager

CRV brengt Huntergroep
op HHH-show in Zwolle

Vlaanderen wil professionele vleesveesector

Bonn – De gemiddeld in september

Arnhem – Tijdens de HHH-show zal
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uitbetaalde melkprijs in Duitsland
bedroeg € 35,90 per 100 kilo met
4 procent vet en 3,4 procent eiwit.
Dat schat landbouwmarktbureau
AMI. Daarmee zakte de melkprijs
voor het eerst onder het gemiddelde van een jaar eerder. In augustus
was het gemiddelde € 37,10. Het
niveau van 2012 was echter nog
€ 5,60 lager.
Corr

CRV een dochtergroep van Cookiecutter Mom Hunter tonen. De dochtergroep is 12 en 13 december in de
IJsselhallen op de stand te zien en
op 13 december ook in de ring. De
selectiecommissie stelde de groep
samen uit de slechts zestig beschikbare vaarzen. Hunter is internationaal veelgevraagd en de meest verkochte Amerikaanse stier van CRV
op basis van genomic fokwaarden.

Duitsland produceert
dit jaar meer rundvlees
Bonn – De rundvleesproductie in
Duitsland is na drie jaar krimp weer
aan het groeien. Volgens berekeningen van landbouwmarktbureau
AMI komt de productie dit jaar uit
op 1,164 miljoen ton. Dat is 30.000
ton meer dan vorig jaar. Van de productie wordt 408.000 ton geëxporteerd. Met 94.600 ton is Nederland
de grootste afnemer. Omgekeerd
wordt 74.200 ton Nederlands rundvlees in Duitsland afgezet.
Corr

Letse overheid steunt
melkveehouderij
Riga – De Letse regering geeft zo’n
€ 8 miljoen steun aan de Letse melkveehouderij in verband met de Russischeboycot. Dit heeft premier
Straujuma bekendgemaakt. Het
geld is voor maatregelen om het
vee gezond te houden en te voorkomen dat hoogproductief stamboekvee in het slachthuis belandt.
Eerder werd € 6 miljoen vrijgemaakt
voor steun aan de zuivelindustrie.

H

et aantal zoogkoeien in
Vlaanderen is de afgelopen tien jaar stabiel gebleven op 160.000. Het aantal vleesveehouders daalde van 12.500 in
2008 naar 9.600 in 2012. Dat meldt
nieuwssite Vilt.
Op een totaal van 26.000 landbouwbedrijven lijkt de vleesveehouderij nog enigszins een sector
van belang. Toch is het houden
van vleesvee in Vlaanderen voor
velen hobby. De productie van
rundvlees bleek afgelopen jaren
dan ook vaker niet, dan wel, rendabel.
Uit onderzoek van de Vlaamse
landbouwadministratie in 2011
bleek dat de gemiddelde vleesveehouder een sterk negatief netto
bedrijfsresultaat boekte, van min
€ 950 per zoogkoe. Zelfs zonder
arbeidsvergoeding waren de kosten dat jaar niet gedekt. Sterker
nog: over een langere periode be-
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Het houden van vleesvee is in
Vlaanderen vaak hobby.
Foto RB
schouwd (2006-2012) blijkt vleesveehouderij de minst rendabele
vorm van landbouw. Wel viel in
2011 op dat de 50 procent beste bedrijven in moeilijke omstandigheden, goedkoop rundvee en
hoge krachtvoerprijzen, nog net
een positief arbeidsinkomen realiseerden. De veestapel op deze

bedrijven presteerde over de hele
lijn beter. Dit najaar komen er
nieuwe cijfers.
Duidelijk is dat het vooral de
zoogkoeienpremie is die de ongeveer 4.300 gespecialiseerde vleesveebedrijven in Vlaanderen overeind houdt. Premies samen maken een vijfde uit van de omzet op
een gespecialiseerd vleesveebedrijf, de zoogkoeienpremie alleen
al is goed voor 8 procent.
Onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(2015-2020) gaan de vleesveehouders er echter opnieuw op achteruit, zowel wat betreft de toeslagrechten als de zoogkoeienpremies. Vlaanderen koos ervoor om
het aantal begunstigden fors te
verminderen zodat het waardeverlies per premie beperkt blijft.
Alleen bedrijven met op jaarbasis
minimaal 20 kalvingen komen
voor steun in aanmerking. Deze
beleidskeuze moet professionalisering van de sector stimuleren.

