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Nieuwtjes

Aan de leden en afnemers
Allereerst wil ik namens CAVV Zuid-Oost Salland iedereen de beste
wensen voor het nieuwe jaar toe wensen. Wij hopen dat het voor u als
lid/afnemer een gelukkig, succesvol, maar bovenal gezond nieuw jaar zal
worden. Laten we hopen dat de opbrengstprijzen in verhouding met de
kostprijs zullen komen. Op het moment van schrijven (net voor kerst) is het
buiten overal wit. Ik hoop dat iedereen niet teveel problemen heeft met de
vorst en sneeuw. Onze chauffeurs geven aan, dat de meeste erven goed
bereikbaar zijn.
Toch, ondanks dat met de feestdagen er geen productiedagen uitgevallen
zijn, blijft het een drukke periode. En de vorst en sneeuw maakt het er dan
ook niet makkelijker op. Toch is het mooi om te zien, dat iedereen de
schouders er extra ondersteekt om er voor te zorgen dat iedereen op de
feestavonden op tijd thuis kan zijn. Dit laat zien hoe goed en hecht team
wij bij Zuid-Oost Salland hebben.
In de week voor de kerst ging er een transportketting in de fabriek kapot
en deze verloren uren moeten toch maar weer ingehaald worden. Het
strooizout is op en in Haarle en Heeten wordt druk zout afgezakt om de
klant toch vaan strooizout te kunnen voorzien.
Eigenlijk is dat typerend voor het afgelopen jaar. Een jaar waarin we als
Zuid-Oost Salland hebben laten zien, dat wij een belangrijke speler zijn en
blijven in de regio.
Grondstofprijzen
De prijzen van grondstoffen blijven langzaam doorstijgen en van een
herstel naar beneden is nog steeds geen sprake. Er is nog geen zicht op
een keerpunt, aangezien er nog steeds het beeld geschetst wordt, dat er
schaarste is en er op dit moment nog steeds teveel geconsumeerd wordt.
Echter mijn inziens klopt dit beeld niet, maar daar kunnen wij weinig aan
veranderen. We hebben besloten om de marge extra scherp te houden
om de prijs voor onze afnemers zo laag mogelijk te houden. Want in veel
sectoren wordt nog steeds niks verdient.

1

2

Gemedicineerde voeders
Recent heeft de mengvoederbranche besloten om per 1 januari 2012 te
stoppen met het produceren van voeders met antibiotica. In 2011 zullen
wij hier actief mee bezig gaan om onze klanten daarover verder te
informeren en te laten zien welke alternatieven er zijn.
Als wij kijken naar de afgelopen jaren zien wij trouwens al een sterk
dalende tendens. In 3 jaar tijd is onze omzet aan gemedicineerde voeders
meer dan gehalveerd. Hier zie je de effecten van betere begeleiding,
nieuwere stallen en vloeibaar via water toedienen in terug.
Omzet
De omzet van afgelopen jaar is behoorlijk gestegen. Wij hebben relatief
weinig klanten verloren. Dit is heel belangrijk, want van je bestaande
klanten moet je het hebben. Dit geeft ook onze kracht in de regio aan.
De stijging van de mengvoeromzet zal net geen 10% zijn. Onze eigen
productie is daarentegen wel met ruim 10% gestegen. De omzet in de
winkel hebben we ondanks de crisis goed weten vast te houden. Dit terwijl
we juist aan reclame iets hebben ingeleverd.
Bonuskorting
De bonuskorting van 2010 zal in februari uitgekeerd worden. In 2011
hebben wij besloten om de korting direct te verrekenen. Dit betekent, dat u
op de factuur kan zien hoeveel voer u tot dan hebt afgenomen en de
bonuskorting wordt dan meteen op de factuur meegenomen. Hierdoor
schiet u niet iets aan ons voor, wat weer later door ons terug betaald
wordt.
Openingstijden winkel Heeten
De openingstijden van de winkel in Heeten zijn per 1 januari gewijzigd. Om
u nog beter van dienst te zijn, is de winkel nu tussen de middag open en ’s
avonds een half uur langer. De winkel is nu op dinsdag t/m vrijdag
geopend van 8.30 tot 18.00.
Het nieuwe jaar biedt ook weer nieuwe kansen. Wij hopen dit jaar verder
te komen met de vergunningen voor onze nieuwbouwplannen. En
daarnaast dat de opbrengstprijzen voor u als veehouder ook gaan stijgen.
Dus laten we met zijn allen proberen er weer een goed en vooral een
gezond en gelukkig jaar van te maken.
Hans Verheul
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DDD Dag Dosering/Dierjaar
Het kerngetal voor Antibiotica gebruik
De afgelopen jaren is het antibioticagebruik steeds verder toegenomen.
Tevens blijkt dat Nederland in vergelijking met andere landen, waarvan
verbruikscijfers bekend zijn per gemiddeld aanwezig dier, het meeste
antibioticum gebruikt.
Dieren behandelen met antibiotica brengt risico’s met zich mee voor de
volksgezondheid en de diergezondheid. Bacteriën kunnen resistent
worden en overgaan op de mens. Het is daarom wenselijk dat veehouders
bij hun dieren zo min mogelijk antibiotica gebruiken. Om resistentie in te
perken moet het antibioticagebruik in de veehouderij drastisch worden
teruggedrongen. Het gebruik van antibiotica is de laatste 10 jaar met 80%
toegenomen. De verschillen per sector zijn groot.
Melkvee
5,72 DDD
Zeugen
22,39 DDD
Vleesvarkens
16,44 DDD
Vleeskuikens
32,91 DDD
Terecht ook dat de sector de minister heeft gevraagd in te grijpen. De
doelstelling is om in 2011 tot een reductie van 30% te komen en in 2013
tot 50%. De vraag is of dat haalbaar is. Om inzicht te krijgen in het
antibioticumgebruik is er een kerngetal in het leven geroepen. Dag
dosering per dierjaar of wel DDD. Dit getal geeft een veel beter beeld van
het gebruik. Op basis van dit nieuwe kerngetal kan gericht worden gewerkt
aan het terug dringen van het gebruik. Het uiteindelijke doel is om de
resistentie van dieren en mensen tegen antibiotica terug te dringen.
Bedrijven zijn nu vergelijkbaar te maken op basis van DDD. Het gaat hier
om de werkzame stof die per dag toegediend wordt, uitgedrukt in een
getal.
Wilt u weten waar u voor wat betreft het antibioticagebruik staat? Uw
managementsysteem geeft dit kerngetal sinds enige tijd weer. Vul daarom
ook uw gegevens omtrent medicijngebruik in. Ook kunt u het kerngetal
uitrekenen op de website van het LEI. Ga naar www.wur.nl/antbiotica. De
opgelegde doelstelling vraagt een flinke inspanning van de sector.
Met gericht inzetten van antibiotica, gezondheid van de dieren,
overbezetting en voeding, kan er 5%-10% antibiotica verminderd worden.
Verder kunnen bepaalde ziekten gevaccineerd worden, bijvoorbeeld
mycoplasma of circo. Dit levert in het vervolgtraject ook een besparing van
het antibiotica gebruik op.
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Fosfor in de rundveevoeding

Aandachtspunten rondom mestbeleid

Zoals nu al uit vele bemestingsplannen blijkt, wordt fosfor steeds vaker de
beperkende factor in de bemesting van grasland en maïsland. Dit
betekend in veel gevallen ook dat er op basis van fosfaat meer mest
afgezet dient te worden dan op basis van de stikstof. Indien men aan de
bedrijfsspecifieke excretie (BEX) meedoet is vaak nog behoorlijk wat goed
te maken op fosfaat.
Bij deelname aan de BEX is ook goed te zien dat de P-gehalten van de
voeders van grote invloed zijn op de uiteindelijke excretie. Reden voor ons
om de P-gehalten in krachtvoer scherp in de gaten te houden. In onze
rantsoenen houden wij er uiteraard wel rekening mee dat er voldoende Paanbod voor de koe is.
De Schothorst heeft onderzoek gedaan in opdracht van het productschap
Zuivel naar mogelijkheden voor verlaging van P-uitstoot bij melkkoeien.
De eerste stap hierin is verlaging van het P-aanbod tot het niveau van de
huidige vorm. Voor verdere verlaging is op basis van dit onderzoek een
nieuw P-waarderingssysteem opgezet die beter aansluit bij de Phuishouding in melkkoeien. Het systeem is opgebouwd gelijk aan de
eiwitwaardering en kent twee voederwaardekenmerken die rekening
houden met de P-voorziening op pensniveau: de fermenteerbare fosfor
balans (FPB) en op stofwisselingsniveau: de werkelijk darmverteerbaar
fosfor (WDVP). In de berekening wordt rekening gehouden met de
beschikbaarheid van P uit voedermiddelen, de behoefte aan P voor
pensmicroben en de voorziening van P uit speeksel.
Uit een vergelijking van de nieuwe kenmerken met de bruto P-gehalten in
diverse voedermiddelen blijkt dat de FPB een andere ranking van
voedermiddelen laat zien en meerwaarde kan bieden bij de optimalisatie
van krachtvoeders en rantsoenen ten opzichte van het huidige systeem.
De gehalten aan WDVP in voedermiddelen zijn nauw gerelateerd aan de
van bruto P, waardoor het kenmerk WDVP geen duidelijke meerwaarde
biedt t.o.v. optimalisatie op bruto P. met de WDVP kan men wel meer
inzicht krijgen in de benutting van fosfor door het dier.
Op basis van onderzoek naar de verlaging van de P-voorziening tot 85%
van de huidige bruto P kan worden geconcludeerd dat onder dergelijke
omstandigheden de reserve aan P tot het minimum is beperkt en dat
hiermee de ondergrens van de P-voorziening is bereikt. Vooral bij
rantsoenen waarbij beneden de huidige P-norm (3,3 g/kg DS) wordt
gevoerd kan het nieuwe systeem gebruikt worden om tekorten aan P op
pensniveau te voorkomen.

-

Derogatie voor 2011 kan aangevraagd worden via internet bij het LNVLoket. Zorg ervoor dat u hiervoor de TAN-codes beschikbaar heeft. Dit
dient u voor 1 februari te doen.

-

In januari dient u de mestboekhouding weer af te sluiten. U moet dan
de aanvullende gegevens over 2010 weer doorgeven. Dit houdt in de
mestvoorraad per 31-12-2010 en de totale hoeveelheid kunstmest die
u in 2010 hebt afgenomen. Van onze kant heeft u een overzicht
ontvangen van de afgenomen kunstmest in 2010, zorg dat u ook weet
hoeveel u via andere kanalen heeft betrokken, bijvoorbeeld de
rijenbemesting voor de maïs die via de loonwerker is gekomen.

-

Officieel dient u voor 1-2-2011 een bemestingsplan voor het komende
jaar gereed te hebben.

-

Als u deelneemt aan de Bedrijfs Specifieke Excretie (BEX), dan moet u
alle voorraden voer per 1-1-2011 op te nemen. Dus alle ruwvoerkuilen
en bijproducten, maar ook het krachtvoer dienen in kaart gebracht te
worden.
Bent u nog geen deelnemer in 2010 geweest, maar wilt u dat wel
worden in 2011, dan moeten alle aanwezige kuilen op 1-1-2010
bemonsterd en opgemeten zijn.
De BEX kan berekend worden via eigen managementprogramma, via
de excretiewijzer van koeien en kansen of via CRV-mineraal. Voor een
vlotte afhandeling in januari is het wenselijk dat u alvast zoveel
mogelijk zaken in deze programma’s zelf invult. Uw voorlichter kan dan
sneller een overzicht maken van het afgelopen jaar.

−

Wat de stikstofgebruiksnormen betreft veranderd er voor het komende
jaar op grasland en maïsland niets. U mag dus dezelfde hoeveelheid
mest en kunstmest op uw grond aanwenden.

−

Qua fosfaatgebruiksnormen veranderd er op grasland niets, op
maïsland dienen de gronden met toestand neutraal of hoog met 5 kg
fosfaat per ha minder bemest te worden.
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Actie landbouwfolie
Zoals u in onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen loopt er op dit moment een
voorkoop actie landbouwfolie.
De actie loopt tot en met 18 februari 2011.
Zoals elk jaar hebben wij de keus uit 2 varianten, namelijk de Silotop en de
Texaleen Alpha.
Hieronder de maten en de bijbehorende prijzen.

Aanbiedingen zijn de hele maand januari geldig of zolang de voorraad strekt.

LB folie Silotop
•
•
•
•
•
•
•
•

8 x 50 meter
9 x 50 meter
10 x 50 meter
11 x 50 meter
12 x 50 meter
14 x 50 meter
16 x 50 meter
18 x 50 meter

€ 91,75
€ 102,25
€ 111,65
€ 122,05
€ 133,10
€ 155,30
€ 177,50
€ 199,65

NIEUWE OPENINGSTIJDEN
WINKEL HEETEN
Ma:
Di t/m vrij:
Za:

LB folie Texaleen Alpha
•
•
•
•
•
•
•
•

8 x 50 meter
9 x 50 meter
10 x 50 meter
11 x 50 meter
12 x 50 meter
14 x 50 meter
16 x 50 meter
18 x 50 meter

€ 98,50
€ 109,75
€ 121,00
€ 132,30
€ 143,65
€ 166,10
€ 186,90
€ 211,15

08.30 – 12.30 uur
08.30 – 18.00 uur
08.30 – 16.00 uur

UIERPAPIER MAXI BLAUW





Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW.
Bij bestellingen van 5 rol of meer krijgt u 5% korting op boven genoemde
prijzen.

Pak à 2 rollen
3-laags kwaliteit
1000 vel per rol
Goed absorberend

Onze prijs

7

8

per rol € 10,29 excl.
per pak € 21,59 excl.

KJELVIK FLEECE JACKS

BISON
‘DOE KADO DOOS’

Dames fleece jack ‘Marit’
rood of aqua

 9 soorten lijm
 Lijmwijzer met handige tip
 Handige opbergkoffer

van € 16,95
voor

Heren fleece jack ‘Nielson’
rood of zwart

BISON
VOCHTVRETER COMPLEET

van € 39,95
voor

450 gram €

€ 34,50

Alleen in Heeten verkrijgbaar.

8,99
Nu tijdelijk 25% korting
Retour via bank

GEVAVI THERMOLAARZEN
‘THERMO TOP’

BISON
NAVULLING VOCHTVRETER
3 zakken à 450 gram

Wegens succes nog een maand in
aanbieding!

van € 8,49
voor

van € 99,95
voor

€ 13,95

€ 79,50

€ 7,25

Aanbiedingen op deze pagina zijn alleen in Heeten verkrijgbaar.
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Foto’s van de maand

SINTERKLAASACTIE

Zuid/Oost Salland door sneeuw echt niet te stoppen

Zaterdag 27 november waren er 2 zwarte pieten op bezoek bij de winkel in
Heeten. Vele kinderen kwamen hun kleurplaten inleveren.
Kay en Mariska hadden een
zij wonnen dan ook een

Ingestuurd door de familie Schoot/Uiterkamp

hele mooie kleurplaat gemaakt en
mooie prijs.

"Gladheid, sneeuw en ijs brengen de cavv niet van de wijs"

Ingestuurd door de familie Kolkman
Ook een leuke foto? Stuur het dan naar
info@zuidoostsalland.nl
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Nieuwtjes
TE KOOP
Silo 4 ton
Silo 6 ton
Tel: 0548-595 662

TE KOOP AANGEBODEN
−
−
−

Vleesvarkenshokken kunststof hok afscheidingen 2,00 m X 3,50 m. 40
hokken
40 grobabakken 50 kg inhoud zwart
15 verba droogvoerbakken 50 kg

Ventilatoren
− 3 x 45 cm en 2 x 35 cm met meetwaaier, fancom met regelkast
fancom FSU.8 en 5 x fancom ITM
− 2 x 45 cm met fancom regelkast FCTA en fancom FCTC
− 2 x 40 cm met meetwaaier fancom FCTA regelkast
− 1 x 35 cm met fancom FCTA regelkast
−
−
−
−
−
−
−

Voervijzel buiten naar binnen 4 stuks
1 vliebovoerkar boven en onder losser
Verwarmingsketel Nefit Ecoliner HR
Silo’s: 1 x 10 ton en 1 x 6 ton
Laka biggen bakken 70 stuks
13 x Kraamhokken schuine opstelling
Schrikdraad apparaat: Gallagher M 800

Fam. Groot Koerkamp
Telefoon: 0570-52 41 81
Telefoon: 06-48 63 76 22
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