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IN BEELD
Afgelopen week waren er vele
zwarte t-shirtjes op de Alp
d’Huez te bewonderen met
teksten als ‘Pigs are cool’ and
‘Cows are cool’. Donderdag
1 juni beklommen 230 Nederlandse boeren en bewoners
uit de omgeving de Franse
berg één tot zesmaal per dag.
De boeren haalden samen
€ 1.192.567 voor onderzoek
tegen kanker. Dit bedrag
wordt nog verhoogd met de
sponsorbijdrage van elke beklimming van de Alpe d’Huez
op 31 mei en 1 juni. Dit is het
negende jaar dat de Nederlandse agrarische sector onder de noemer Big Challenge
deelneemt aan Alpe d’Huzes.
In de afgelopen jaren haalden
meer dan 1.000 deelnemers
ruim € 6,5 miljoen op voor
onderzoek tegen kanker. Dit
bedrag is door de Stichting
Alpe d’Huzes geheel gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding.
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Big Challenge-boeren halen ruim € 1 miljoen op

31

DE ECONOMISCHE CRISIS IN RUSLAND LIJKT DE VARKENSSECTOR NAUWELIJKS TE
DEREN. VORIG JAAR STEEG DE PRODUCTIE STERK.

Russische varkensvleessector blijft groeien
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Het gevolg van deze trend is
minder import. Afgelopen jaar
voerde Rusland 259.000 ton
varkensvlees in, 40% minder
dan het vastgestelde quota. In
vergelijking met 2012 is in
2016 de import van spek en
slachtbijproducten 400.000 ton
gezakt. Ingewijden zijn over-
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De Russische varkenssector
groeit onverminderd door. In
2016 is de hoogste productiestijging van varkensvlees gerealiseerd van de afgelopen tien
jaar: 291.000 ton. Dat vertelde
Yuri Kovalev, voorzitter van de
nationale unie van varkenshouders (NSS), tijdens de
beurs VIV Russia.
De productie van varkensvlees steeg de afgelopen drie
jaar met 600.000 ton. Van de
totale Russische varkensvleesproductie is ruim 80% afkomstig van grote, industriële bedrijven. Begin dit jaar is het
beeld niet anders. In het eerste
kwartaal is 40.000 ton varkensvlees meer geproduceerd
dan in 2016. Voor heel 2017
gaat de unie NSS uit van een
productiestijging van 5%.

NSS-voorzitter Yuri Kovalev
tijdens VIV Russia eind mei. Hij
toont de productiecijfers.

tuigd dat Rusland binnen enige
jaren netto-exporteur is van
varkensvlees. Voor pluimveevlees is dat reeds het geval.
De Russische economie klimt
voorzichtig uit het dal. Experts
verwachten dat de koopkracht
van de Russische consumenten
dit jaar 5% groeit. Dit stimuleert de vleesvraag.
Door de economische malaise afgelopen jaren in Rusland
is de omvang van bouwprojecten wel regelmatig naar beneden bijgesteld, zegt productmanager Ludo Bosschaerts van
Roxell, leverancier van drinkwater- en voersystemen. Er is
vooral geïnvesteerd in uitbreiding en renovatie van stallen.
Niettemin verkocht Roxell vorig jaar een voersysteem voor
een bedrijf met 10.000 zeugen.

V R A A G & A N T WO O R D
Wat is de oorzaak van
oorbijten?
Voor oornecrose is geen
eenduidige oorzaak aan te
wijzen. Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren
kunnen een aantal factoren
het probleem versterken.
Oornecrose slaat vooral toe
in hokken met geltjes, hoge
hokbezetting en na het verplaatsen en mengen van
dieren. Stress en verveling
zijn risicofactoren. Voeding
verdient aandacht. Belangrijk zijn genoeg vreetplaatsen, -soort en voersamenstelling. Het belangrijkste
om oorbijtproblemen te beperken, lijkt het klimaat;
tocht of onjuiste temperatuur zijn ongunstig. Een
goede diergezondheid
voorkomt ook oorbijten.

