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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven staan we aan het begin van de
Heetense ponyweek. Daarnaast is de maïsoogst net los gebarsten.
De herfst is echt begonnen na toch een mooie zomer met hoge
ruwvoeropbrengsten.
De voerprijzen zijn hard aan het dalen, maar de opbrengstprijzen in
sommige sectoren lijken dit altijd voor te zijn en hebben een nog
grotere daling ingezet. Het lijkt er op, dat ook in de
vleesvarkenssector niks verdient mag worden. Als de geluiden van
dalende voerprijzen rond gaan, dalen de opbrengstprijzen vast
vooruit. Laten we hopen dat het bij deze daling blijft.
Er zal een discussie komen inzake de transparantie van de kostprijs.
Cijfers publiceren is mooi om jezelf met andere bedrijven te
vergelijken. Maar het geeft ook (mijn inziens) teveel informatie voor
de retailers. Iets waar we als gehele sector goed waakzaam op
moeten zijn.
Grondstofprijzen
De energieproducten (granen) blijven verder zakken en dat zien we
ook terug in de mengvoerprijzen van de komende periode. Het lijkt er
op dat er echt een dal in de graanprijzen gaat komen, zoals we die
de laatste jaren niet meer gezien hebben.
Iets wat we de afgelopen jaren ook niet zagen is een overschot aan
eiwitrijke producten en de bijbehorende daling.
Bijna alle oogsten zijn goed en dat zal de nu al gaande prijsdaling
verder versterken. De verwachting is dan ook, dat de ingezette daling
van de mengvoerprijzen verder zal doorzetten.
Beurs Hardenberg
Op 21 tot en met 23 oktober zijn de Landbouw Intensieve
Veehouderij dagen in Hardenberg en op 28 tot en met 30 oktober de
Rundvee dagen. Uiteraard zijn wij dan weer van de partij. Als u langs
komt kunt u mee doen met de prijs vraag en een mooie prijs winnen.
Wij staan op dezelfde plaats als vorig jaar. Verderop in het groene
boekje kunt u de exacte locatie zien.
Zoals elk jaar heeft de beursorganisatie weer strengere criteria
2gesteld over de minimale bedrijfsgrootte van wie een vrije

toegangskaart mag ontvangen. Wij zijn het daar niet mee eens, maar
moesten ons helaas daarbij neerleggen. Hierdoor kan het zijn, dat u
als trouwe klant geen toegangskaarten krijgt toegestuurd. Wilt u de
beurs bezoeken en heeft u geen uitnodiging ontvangen, overleg dan
even met uw adviseur en dan vinden we zeker een goede oplossing.
Brandblusser keuring
In november gaan we weer de jaarlijkse brandblusserkeur ochtend
houden. Op woensdag 26 november kan in Heeten uw brandblusser
gekeurd worden en op donderdag 27 november in Haarle. Door dit
centraal te organiseren kan dit tegen een scherp tarief. U kunt in de
ochtend langskomen en op de keuring wachten. U kunt ook een dag
van te voren uw brandblusser brengen en deze een dag later
gekeurd weer ophalen.
Nieuwe premixsilo’s
De nieuwe premixsilo’s zijn ook volledig in gebruik. Hierdoor kunnen
we meer producten automatisch doseren en is er minder handbijstort
noodzakelijk. Dit betekent weer een hogere capaciteit op de maal- /
menglijn. Langzaam zijn we de fabriek verder aan het optimaliseren
voor de komende grote verbouwing. Door de nog steeds stijgende
omzet van ruim 7% blijft het noodzakelijk om ook op andere punten
kleine investeringen te doen om de fabriek soepel te blijven laten
draaien.
Secure Feed.
Per 1 januari 2015 gaat een nieuwe organisatie Secure Feed van
start. Secure Feed is op verzoek van de Zuivelindustrie ontstaan en
zal alle producten die bij het dier de bek in gaan controleren. Wij als
mengvoerindustrie hadden al Trust Feed. Trust Feed zal ophouden
met bestaan en Secure Feed zal haar taken overnemen. Maar ook
de andere toeleveranciers op het boerenerf zullen zich bij de nieuwe
organisatie aansluiten. Hierdoor willen we in Nederland het
kwaliteitsniveau van onze agrarische producten nog verder zien te
verhogen.
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Uitbreidingen
In de fabriek zijn wij bezig met uitbreidingen, maar onze collega’s
weten ook het gezin verder uit te breiden. Op 26 augustus is bij onze
collega Guus de Haan de familie uitgebreid met een mooie dochter
Benthe. De hele familie is natuurlijk apetrots. Wij willen dan ook
Guus en Ilona en haar grote broer en zus heel veel gezondheid en
geluk toewensen met de nieuwe aanwinst.

Hans Verheul
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Oorzaak en voorkomen van pensverzuring bij
melkgeiten
Pensverzuring kan veroorzaakt worden door rantsoen invloeden
maar ook door hitte stress. Bij pensverzuring treedt er een pHdaling op in de pens.
Wat is pensverzuring?
Pensverzuring wordt veroorzaakt door een te lage pens-pH als
gevolg van een verstoorde balans tussen de zuurbelasting en
buffercapaciteit in de pens. Bij chronische pensverzuring ontwikkelen
er Streptococcen (Bovis) in de pens. Deze streptococcen produceren
melkzuur die de penspH laten dalen. Als de pens pH daalt onder 5,5
(normaal tussen 6,0 en 6,8) treedt er ook verzuring op in het bloed.
Dat kan zelfs dodelijk zijn. Bij sectie op geiten met pensverzuring
blijkt dat de penspapillen
keratiniseren ofwel zwart
en hard zijn geworden. In
de tweede plaats tast
pensverzuring nieren,
longen en andere
organen aan.
Pensverzuring gaat vaak
gepaard met dunne,
slecht verteerde mest en
een wisselende
melkproductie.
Pensverzuring kan ook
leiden tot een verminderde weerstand en als gevolg daarvan
problemen geven met uiergezondheid, vruchtbaarheid en
klauwgezondheid. Tevens daalt de rantsoenefficiëntie als gevolg van
pensverzuring.
Pensverzuring treed met name op bij gebrek aan ruwe celstof of een
overmaat aan gemakkelijk afbreekbare koolhydraten/suikers. Kijk
daarom altijd naar de ruwvoer-krachtvoer verhouding. Tevens kan bij
een perfect uitgerekend rantsoen door selectiegedrag van geiten
toch pensverzuring optreden. Kijk ook kritisch naar het
5
melkzuurgehalte van de kuilen, deze kan sterk verschillen.

Hittestress kan ook een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van
pensverzuring. Hittestress kan al ontstaan bij temperaturen vanaf 20
graden Celsius en zeker bij een hoge luchtvochtigheid. Om bij warme
perioden niet oververhit te raken, neemt de geit minder ruwvoer op.
Een lagere ruwvoeropname, een versnelde ademhaling en hijgen
verlagen de herkauw-activiteit Daarnaast zorgt hijgen voor een
hogere CO2-uitstoot, waardoor het lichaam meer bicarbonaat nodig
heeft om de interne pH op peil te houden.
Dat betekent dat er minder bicarbonaat beschikbaar is voor de pens.
Daarnaast zorgt een lagere voeropname voor minder herkauwen,
waardoor er minder natuurlijke buffer bicarbonaat via het speeksel
wordt aangevoerd. Bicarbonaat is het hoofdbestanddeel van het
speeksel van de geit. Deze stof werkt als een zogenoemde buffer
tegen verzuring. Als een geit herkauwt, produceert ze een natuurlijke
buffer voor de pens. Daarom is structuur in het rantsoen zo
belangrijk. Structuur zorgt voor herkauwbewegingen
Zo voorkomt u pensverzuring:
 Let op de verhouding ruwvoer/krachtvoer; zorg voor
voldoende stro of hooi van goede kwaliteit.
 Voorkom opname van grote hoeveelheid krachtvoer in
1 keer, spreid de krachtvoergift over de dag.
 Uw geiten mogen het rantsoen niet sorteren. Leg het
voermengsel breed weg en schuif het een paar keer
per dag aan.
 Een voermengwagen kan selectie verminderen.
 Optimaliseer het rantsoen op de verhouding korte en
lange delen.
 Voer niet te veel suiker en snel afbreekbaar zetmeel
 Voer extra structuur in de vorm van luzerne of
koolzaadstro.
 Voer bij “snelle” rantsoenen en bij warm weer extra
buffer bij in de vorm van Natrium Bicarbonaat en/of krijt
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Melkveehouderij in het quotumloze tijdperk.
De datum van 1 april 2015 nadert snel. Dat betekend het einde van
het melkquotum. Deze is in 1984 in het leven geroepen. Dit nieuwe
tijdperk betekend een nieuwe dimensie voor onze melkveehouders
maar zeker ook voor ons. Als we een 2-3 tal jaren verder zijn, zal er
wel meer duidelijkheid zijn. Met name op het gebied van melkprijs en
kostprijsontwikkeling zijn er veel onzekerheden. Bij kostprijs denk je
vooral aan voerkosten en mestafzetkosten. Wij verwachten dat het
nog belangrijker wordt om zoveel mogelijk voer van je eigen grond te
winnen en dit zo efficiënt mogelijk om te zetten in melk. Hiervoor
willen wij een aantal aandachtspunten benoemen waarvan het goed
is om alvast over na te denken en eventueel op in te spelen.
 zo weinig mogelijk jongvee. Dit betekend een langere
levensduur van de melkkoeien realiseren en de vaarzen op
tijd laten afkalven: gemiddeld streven naar maximaal 24
maanden afkalfleeftijd! Landelijk gezien is dit altijd nog 26
maanden, dus daar is een hoop te winnen. Wij hebben een
jongvee scan beschikbaar om de gehele jongvee opfok eens
na te lopen.
 de huisvesting dient zo optimaal mogelijk te zijn om de
levensduur te bevorderen: denk hierbij met name aan ruimte
voor de koe en diepstrooisel boxen.
 streven naar een optimale voerefficiëntie. Dit realiseer je
vooral met een goede productie, korte tussenkalftijd (dus
goede vruchtbaarheid), goede vertering van voer en een niet
te lange droogstand(30 dagen).
 streef naar een zo gezond mogelijke veestapel. Dit is ook
belangrijk bij het voorgaande punt, een goede productie, maar
ook dient elke potentieel te produceren liter melk in de tank te
komen. Gezondheid is zeer belangrijk voor een hoge
levensduur van de veestapel.
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 maximaliseren van de ruwvoeropbrengst van eigen grond. Bij
de huidige mestwetgeving is hiervoor een gezonde bodem
nodig: een goede pH toestand en voldoende aanvoer van
organische stof
 daarnaast dient ruwvoer zo goed mogelijk benut te worden:
secuur inkuilen, goed afdekken, voorkomen van broei en altijd
fris voer aan het voerhek zijn hiervoor belangrijke zaken
 de voederwaarde van het ruwvoer zal waarschijnlijk wat
minder belangrijk worden dan het maximaliseren van de
opbrengst. Er zal wat makkelijker gecorrigeerd kunnen worden
met een grotere hoeveelheid krachtvoerachtig(droog en nat
krachtvoer), vooral bij een goede melkprijs.
Al met zal er zal meer flexibiliteit gevraagd worden in de
bedrijfsvoering. Hierbij valt of staat alles met de melkprijs: bij een
hoge melkprijs zal het maximaliseren van melkproductie prioriteit
hebben en kan er ook rustig relatief veel krachtvoerachtig gevoerd
worden. Bij een lage melkprijs zal vooral de kostprijs in de gaten
moeten worden gehouden en het bedrijf meer in balans moeten zijn
met eigen ruwvoer en mestafzet.
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Maïsdemo 2014
Op vrijdag 12 september organiseerde CAVV Zuid Oost Salland de 2
jaarlijkse maïsdemo. Tevens was er de mogelijkheid om tijdens de
demo dag een punt te behalen voor de verlenging van de
spuitlicentie. Een speciaal
woord van dank aan de
familie Haarman voor het
beschikbaar stellen van
deze mooie locatie.
Daarnaast een woord van
dank richting WPA-Robertus
en loonbedrijf Jansen. Ook
zij hebben er de nodige uren
in gestopt om dit project te doen slagen.
Met prachtig weer werd de demo uitstekend bezocht. Er waren ca 70
belangstellenden, waarvan 40 personen gebruik maakten van de
mogelijkheid om een punt bij te schrijven voor verlenging van de
spuitlicentie.
Een 5 tal sprekers zorgden voor de nodige informatie.
Huub ten Vergert van WPA Robertus liet zien dat er nog veel te
halen is op gebied van grasland. Door dit akkerbouwmatig te
benaderen zijn er nog volop mogelijkheden. Andre te Heggeler van
Syngenta gaf uitleg over onkruid en schimmelbestrijding in snijmaïs.
Bernard Bles van DSV zaden liet zijn licht schijnen over
groenbemesters. Erik Schieven van Farmsaat Nederland gaf uitleg
over het farmsaat concept en tevens over de rassen welke te
bezichtigen waren op ons demoveld. Martin Lake van WPA-Robertus
vertelde het nodige over onkruidherkenning.
Daarnaast was er nog uitleg over de maïsrassen in zijn
algemeenheid door het voorlichtersteam van Zuid Oost Salland.
De categorieën werden van Ultra vroeg tot relatief laat besproken.
Hierbij de bevindingen:
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In de ultra vroege groep een 3 tal rassen. De kolven waren al
oogstrijp, waarbij de restplant nog wel groen was. Het ras DKC 333
kwam er het beste uit. Het ras was van de ultra vroege rassen het
meest massaal en had daarnaast met 264 gram kolfgewicht duidelijk
het meeste kolfgewicht.
In de vroege groep viel het ras LG 30215 op. Dit ras ligt 2 jaar in
onderzoek en zal volgend jaar zeer waarschijnlijk doorbreken op de
CSAR rassenlijst. Ook dit ras oogde erg massaal en had een
kolfgewicht van 282 gram. Wat oogstbaarheid een duidelijk verschil
t.o.v. de ultra vroege rassen, welke aanzienlijk voorlagen t.o.v. de
overige rassen.
In de middenvroege (meest late) groep zijn duidelijk de hoogste
opbrengsten te zien. Zeker gezien het quotumloze tijdperk wat er aan
zit te komen, heeft dit onze aandacht.
Het ras Sunstar oogde erg massaal, maar wel een wat tegenvallend
kolfgewicht. Daarnaast blijft Torres het uitstekend doen.
Het kolfgewicht ging over de 300 gram heen, wat het meest van alle
rassen is. Wel opvallend is de holle stand van Torres, wat meer
lichtinval geeft en dus vanuit die optiek meer kolfgewicht realiseert.
Een ras om in de gaten te houden is de pioneer P9027.
Zeer massaal, met forse stengels en een kolfgewicht van 294 gram.
Het team van Zuid Oost Salland zal tijdig contact met U opnemen
over de te volgen strategie richting 2015.
Na afloop was er nog gelegenheid om bij te praten, onder genot van
een hapje en een drankje. Al met al een zeer geslaagde middag.
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De R is in de maand
De R is weer in de maand en toch is dat overal nog niet
zichtbaar in de varkensstallen. Daarom hieronder een aantal
zaken die van belang zijn en veel gedrags- en
luchtwegproblemen in de herfst- en winterperiode kunnen
voorkomen.
Luchtinlaat
Breng de inlaat terug naar de winterstand. Vooral bij kanaalventilatie
wordt gedacht dat windinvloed uitgeschakeld is door winddrukkappen
of door inlaten verder uit de zijmuur gebouwd. In de praktijk valt dit
dikwijls tegen. Vanwege een veel lagere ventilatiebehoefte is in deze
periode maar ongeveer een derde van de inlaat nodig ten opzichte
van ’s zomers, dus indien mogelijk zover dichtleggen. Hierdoor wordt
meer weerstand in het systeem gebracht, waardoor de windinvloed
kleiner wordt.
Begintemperatuur
In veel gevallen wordt de begintemperatuur ’s zomers bijgesteld naar
boven, om te voorkomen dat er (vooral ’s nachts) teveel geventileerd
wordt. Deze correcties of aanpassingen van de curve moeten weer
teruggezet zijn naar normale waardes. Bij biggen en vleesvarkens is
het handig om voor een nieuwe ronde deze aanpassingen te doen,
teveel veranderen binnen een ronde geeft vaak problemen.
Minimumventilatie
De minimumventilatie is het niveau waarbij het dier wordt voorzien in
de behoefte aan frisse lucht. Alles daarboven is bedoeld om de
temperatuur in de afdeling richting streefniveau te krijgen. In de
praktijk kan dit nagemeten worden door het CO2-gehalte te meten.
Indien er getwijfeld wordt aan het minimumventilatie niveau,
bijvoorbeeld omdat het ’s ochtends vroeg bij minimumventilatie te fris
is in de afdeling, of te benauwd, is het verstandig om het CO2gehalte na te meten. Vraag dit uw adviseur.
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Voeler
Kijk de plek van de voeler in de afdeling na. Zorg ervoor dat deze
stabiel hangt. Door bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden kan de
hoogte van de voeler per ongeluk veranderd worden. Zorg dat de
hoogte van de voeler en de afstand tot de voergang gelijk is per
afdeling. In de praktijk wisselt dit teveel! Let ook eens op het verschil
tussen minimum- en maximumtemperatuur, door voeler gemeten,
maar ook middels een minimum/maximum thermometer. Meet hierbij
zoveel mogelijk op dierniveau. Een te grote variatie over de dag heen
geeft onrust. Bij problemen kan gebruik gemaakt worden van
dataloggers, waarbij over de dag heen metingen gedaan worden,
zodat het temperatuurverloop in een grafiek zichtbaar gemaakt kan
worden.
Veel zaken kunt u als varkenshouder met gezond boerenverstand
zelf checken, bij twijfel raadpleeg dan uw adviseur. Daarnaast is het
raadzaam de ventilatieapparatuur jaarlijks door een klimaatspecialist
te laten beoordelen
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Voorkom najaarsverwerpers
De dagen worden korter, de temperaturen lager. Dit beïnvloedt de
hormoonhuishouding van uw zeugen. Met deze tips wordt uw zeug
zo min mogelijk verstoord, wat helpt om het aantal
najaarsverwerpers tot het minimum te beperken.
Hanteer een strak lichtregime
Een strak lichtregime is
nodig omdat het hormoon
melatonine afhankelijk is van
de hoeveelheid licht die een
zeug waarneemt. Dit
hormoon beïnvloedt
vervolgens de rest van de hormoonhuishouding. Melatonine werkt
als “het zand van Klaas Vaak”. Minder licht, meer melatonine: het
varken brengt de eierstokken in winterslaap.
 Laat de dagen voor uw zeugen niet korter worden.
 Hanteer een lichtschema van 16 uur licht per dag, 100 lux.
 Automatiseer het lichtregime. Als de lichtschakelaar dagelijks
handmatig omgezet moet worden, dan zitten daar geheid
fluctuaties in tussen de dagen.
 Meet of er voldoende lux licht is. Bij onvoldoende lux, ervaart
de zeug mogelijk toch te weinig licht.
 Maak de lampen schoon zodat ze voldoende licht geven.
Minimaliseer temperatuurschommelingen
 Voorkom te koude nachten wanneer de buitentemperaturen
dalen. In de herfst nemen de buitentemperaturen vooral ’s
nachts snel af. Zorg ervoor dat de temperatuur in de stal wel
op peil blijft, zodat de zeug het minste voelt van de
seizoenswisseling. Dit geldt ook juist in de dekstal, omdat de
zeug op moment van dekken vaak het minst in conditie is,
doordat ze net een zoogperiode achter de rug heeft.
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 Check daarom de instellingen van uw klimaatcomputer.
 Controleer op tocht en koude luchtval.
Alert op voeding
 Zorg voor voldoende voedingstoffen in de vroege dracht.
 Flush zeker in deze periode de zeugen goed.
 Voorkom te veel conditieverlies in de kraamstal. Zorg voor
voldoende voeropname in de kraamstal. Bekijk met uw
specialist hoe u de voeropname kunt verhogen als deze te
laag is.
 Let extra op de voeding van de schrale zeugen in de
kraamstal en huisvest ze warm genoeg na spenen.
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Beurs Hardenberg

Hardenberg Landbouwdagen Intensieve veehouderij:
21, 22 en 23 Oktober 2013
Hardenberg Rundvee & Mechanisatie vakdagen:
28, 29 en 30 oktober 2013
Openingstijden:
13:00 tot 22:00
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We zien u graag in onze stand !!
Nummer 212
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Even Voorstellen
Hallo Allemaal
Graag stel ik mij even
voor.
Mijn naam is Marleen
Kogelman-Tuten, ik ben
44 jaar en woon aan
deHeetenseweg 17a.
Ben getrouwd met Fons
Kogelman hij is
chauffeur bijde REKO
in Raalte.
Samen hebben we
twee dochters Fleur en
Mirte.
Onze grote hobby is
paarden en pony's .
Waarmee we rijden en ook wedstrijden rijden.
Zodoende ken ik de winkel in Heeten al , omdat ik er nog wel eens
voer haal etc.
Ben geboren en opgegroeid aan de Holterweg in Heeten. Na de
basisschool naar de Mavo gegaan . Daarna nog de Streekschool
gedaan. Ben daarna gaan werken in verschillende winkels o.a.
kleding, slagerij,bakkerij en bloemen.
Als laatste heb ik bij Bakkerij Bosgoed gewerkt, waar Simone mijn
collega was. Zij heeft mij getipt dat er een vacature was. Zo werd ik
gebeld om een keer te komen voor een gesprek. En inmiddels ben ik
begonnen in de winkel in Heeten. Het is heel wat anders dan brood
verkopen maar tot nu toe vind ik het erg leuk
met fijne collega's.

Groet Marleen
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Sportieve gebeurtenissen bij de Bond
Triatlon Loo Bathmen 2014

Het personeel
van Z.O.S.
waarschuwde
Hans nog wel
even voor de
eiken
processie
rups
( zie foto)
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