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MENS EN MENING

N ieuwe editie KWIN versc h e n e n
De KWIN-editie 2010-2011 is onlangs
uitgekomen. KWIN-Veehouderij is een
jaarlijkse uitgave van de Animal Sciences
Group van Wageningen UR. De KWIN
bevat statistische prijsinformatie over
onderdelen van veehouderijbedrijven en
normen voor het maken van berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen.
KWIN-Veehouderij bevat belangrijke
informatie voor de sectoren melkvee,
vleesvee, geiten, schapen, paarden,
varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.
De prijzen in het boek zijn exclusief
btw. Steeds meer ondernemers in de
veehouderijsectoren nemen namelijk
deel aan de btw-regeling. Vooral in de
varkens- en pluimveehouderij is dat bij
de meeste ondernemers het geval.
De uitgave leent zich voor verschillende
doeleinden. De normen geven inzicht
in de hoogte van de prijzen op middellange termijn. Bij de normen staat een
toelichting over de inhoud, de wijze van
berekening en de bron van de gegevens.

Saldoberekeningen voor alle sectoren
Voor alle dierlijke sectoren is een saldoberekening beschikbaar. Om saldo
berekeningen voor de veehouderij te
maken, heeft Wageningen UR Live
stock Research diverse BedrijfsWijzers
beschikbaar. Deze berekenen, afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie,
saldo- of netto-bedrijfsresultaten. De
BedrijfsWijzers werken met de normen
uit KWIN-Veehouderij.

Hans Couwenberg naar Fransen Gerrits
In september is Hans Couwenberg (41) in dienst gekomen
bij Fransen Gerrits als commercieel medewerker varkenshouderij. Hans Couwenberg is bekend in én met de varkenshouderij. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de varkenshouderij in eerdere functies bij onder meer Schippers
Bladel en Boehringer Ingelheim. Couwenberg gaat zich
volledig richten op de varkenshouderij met als doel een
bijdrage te leveren aan de omzetgroei van Fransen Gerrits
in die sector.
Fransen Gerrits is een particulier mengvoerbedrijf met een
jaarproductie van 450.000 ton mengvoer.

Alle cijfers bij elkaar
KWIN-Veehouderij wordt gebruikt door
banken, boekhoudkantoren, voorlichting, onderwijs, onderzoek, makelaars
en taxateurs enzovoorts. De normen en
prijzen zijn geschikt als basis voor planning- en evaluatiesystemen. Het voordeel van KWIN-Veehouderij is ook dat
u alle informatie van de betreffende
diersoorten bij elkaar hebt.
Bestellen
Handboek Kwantitatieve Informatie
Veehouderij 2010-2011 kunt u bestellen
via www.kwin.nl.

H oe rijker het land, hoe s c h o n e r h e t g e l d
Naarmate een land rijker en meer ontwikkeld
is en meer economische vrijheid kent, des te
minder bacteriën komen er voor op het geld van
dat land. Ook het materiaal waar de bankbiljetten van zijn gemaakt en de ouderdom – of het
geld erg verkreukeld is – zijn van invloed op de
mate van vervuiling van het geld. Nergens ter
wereld komen alarmerende concentraties van
ziekmakende bacteriën op geld voor. Dat blijkt
uit een onderzoek door tien universiteiten en
kennisinstituten in evenzoveel landen. Onderzoekers van Wageningen University, onderdeel
van Wageningen UR, keken naar papiergeld in
Nederland.

In totaal 1280 bankbiljetten werden ingezameld
op allerlei verkooppunten van voedsel.
De landen waar het onderzoek is gedaan, zijn
Australië, Burkina Faso, China, Ierland, Mexico,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Nigeria, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Het onderzoek in Nederland stond onder leiding
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van de Wageningse levensmiddelenmicro
bioloog dr. Rijkelt Beumer.
De onderzoekers vonden een sterke correlatie
tussen het aantal bacteriën per vierkante centimeter op een bankbiljet en de economische rijkdom. Naarmate een land lager scoort op de
‘index voor economische vrijheid’, des te meer
bacteriën werden aangetroffen op bankbiljetten
van dat land. Het is aannemelijk dat in een land
dat laag scoort op deze index, bankbiljetten
ouder zijn dan in landen met een hogere score.
Hoe ouder de biljetten, hoe vuiler ze in het
algemeen waren.
Niet ziekmakend
De onderzoekers vonden op bankbiljetten
slechts lage concentraties ziekmakende
bacteriën en nergens in alarmerende aantallen.
Maar als iedereen voordat hij/zij gaat eten of
eten klaarmaakt de handen wast, is de kans niet
erg groot om ziek te worden.

Slimme schimmel schakel t
afweer uit
Het lukt schimmels en bacteriën vrij eenvoudig om planten, dieren en de mens ondanks hun afweersystemen te infecteren. Onderzoekers van Wageningen UR hebben met Japanse collega’s ontdekt hoe
dat kan. Ze zagen hoe de schimmel een eiwit afscheidt dat de rondslingerende bouwstenen van de
eigen schimmelwand onherkenbaar maakt voor het afweersysteem van de plant. Die heeft de aanval
zo niet in de gaten. In de Science van 20 augustus doen ze verslag.
Schimmels dringen door in bladeren, stengels en wortels, of door de huid, darmen of longen, waardoor de gastheer ziek kan worden. De schimmels bereiden een aanval op de gastheer goed voor.
Een voorbeeld is de schimmel Cladosporium fulvum die bij de tomaat de veroorzaker is van de bladvlekkenziekte. Wanneer deze schimmel een tomatenplant begint te infecteren, zou de tomatenplant
de schimmel snel herkennen aan stukjes chitine die afkomstig zijn van de celwand van de schimmel.
Chitine komt van nature niet in planten voor, maar brokstukjes chitine zijn steeds in de buurt van de
schimmel te vinden, zoals de haren van een hond of kat hun aanwezigheid verraden. Het afweersysteem
van de tomatenplant herkent de chitinestukjes meteen als ‘vreemd en dus ongewenst’ en slaat direct
alarm om de infectie te onderdrukken. Tot zover niets aan de hand.
Ecp6
Cladosporium fulvum, en vrijwel alle andere schimmels, hebben echter een geheim wapen achter de
hand. Onderzoekers hebben ontdekt dat de schimmel bij de aanval het eiwit Ecp6 afscheidt. Ecp6 is
de codenaam voor extracellulair proteïne 6. Het eiwit zoekt de stukjes chitine die zich om de
schimmel bevinden op en hecht zich eraan vast. De binding zorgt ervoor dat de chitinedeeltjes
onzichtbaar worden voor de tomatenplant, zoals een stealth-vliegtuig voor de radar. Daardoor krijgt
het afweersysteem van de plant niet meer het signaal om in actie te komen. De plant raakt geïnfecteerd. Schimmels bij mensen en dieren hebben dit eiwit ook, en schakelen de afweer van hun gastheer dan ook waarschijnlijk op dezelfde wijze uit.
Uit experimenten die de onderzoekers deden naar de functie van Ecp6 blijkt dat wanneer de schimmel geen Ecp6 aanmaakt, ze veel minder agressief is en moeilijker in staat om ziekte bij de tomatenplant te veroorzaken.
Omdat niet alleen Cladosporium, maar nagenoeg alle schimmels, dus ook ziekteverwekkers bij de
mens en dier, in het bezit zijn van Ecp6, lijkt het wegvangen van chitinefragmenten met dit eiwit een
algemene strategie van schimmels om het afweersysteem van hun gastheer te omzeilen. Volgens
Wageningen Universiteit is deze nieuwe kennis belangrijk bij het ontwikkelen van manieren om
schimmelziekten te bestrijden bij mens, dier en plant.

Logo in het nieuws
Het nieuws wordt gemiddeld genomen minder
interessant. Dan heb ik het niet over het nieuws in
onze kranten, maar over het nieuws dat dagelijks
de e-brievenbus van V-focus bereikt. Natuurlijk
ben ik er erg blij mee dat organisaties en bedrijven
de V-focuslezer op de hoogte willen houden van
allerhande projecten. Al dan niet geholpen door
een bureau dat verstand heeft van communicatie.
Zo constateer ik een stijgende aandachtvragerij
voor het logo. Een project begint tegenwoordig
met het ontwerp van een logo. En ik moet toegeven,
daar zitten briljante exemplaren bij. En ik waardeer
het enorm dat de redactie wordt uitgenodigd om
de feestelijke onthulling van het logo mee te
komen vieren. Ik houd wel van een feestje, maar
ben alleen bang dat u als lezer niet zit te wachten
op artikelen in de trant van: ‘Vorige week werd dit
fraaie logo van projectteam ‘APETROTS’ onthuld.
APETROTS (met hoofdletters, want dat valt lekker
op) is natuurlijk een gefingeerde naam, maar
geregeld is de werkelijke naam niet minder cryptisch. Als je naam met logo ziet, heb je geen flauw
benul waar de club voor staat. Gelukkig hebben
sommige projectteams daarom een slogan toegevoegd die enige uitleg verschaft; niet zelden een
creatieve vondst waar je eerst stevig over moet
nadenken voor je ’m snapt. Ten slotte is er nog ‘het
gezicht’ achter het project, ofwel het brein of de
motor. Niet onbelangrijk! Het nieuwsbericht wordt
daarom afgemaakt met een foto van de initiatiefnemers op een passende locatie, voorzien van
namen, titels en functies. In een aantrekkelijke
verpakking vind ik het nieuws vervolgens in de
brievenbus: ‘Als u óns ziet, zitten wíj erachter’.
De herkenbaarheid van de eigen organisatie
wordt steeds belangrijker. Dat lijkt een trend. En
misschien wel een logische in een wereld waarin
het aantal projecten lijkt toe te nemen.
Nu stuit ik echter steeds vaker op ‘nieuws’ waarin
ik tussen de tot in de puntjes verzorgde zelf
profilering, de inhoud niet kan vinden. En juist in
dat laatste zijn wij, en u als lezer, toch het meeste
geïnteresseerd?
PS. Gelukkig zijn er ook verschillende afzenders die de inhoud wél
voorop blijven zetten.

A fweer gas t heer om z eil en
De schimmel heeft goed grip op het bietenblad.

Geesje Rotgers
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