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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven, is het even wat regenachtiger. Toch
heeft de zomer ons zeer goed en productief weer gebracht. De
gewassen staan er goed bij. De ruwvoeropbrengsten voor dit jaar
zullen goed zijn.
De graanoogst is in volle gang. De opbrengsten zijn goed en het stro
kan mooi droog van het land en is dus ook weer goed beschikbaar.
De opbrengstprijzen in bepaalde sectoren zijn dramatisch. De
varkenshouders en de melkveehouders gaan moeilijke tijden door.
De voerprijzen zijn wel iets aan het zakken, maar de
opbrengstprijzen blijven structureel onder de kostprijs. Dit jaar gaat
voor deze sectoren een heel zwaar jaar worden.
Een aantal varkenshouders zijn druk bezig om acties voor te
bereiden.
Zeker nu het water aan de lippen staat.
Grondstoffenmarkt
De gewassen in Europa staan er goed bij. Momenteel wordt er volop
geoogst en zijn de grondstofprijzen zakkende. Belangrijk is om op
het juiste moment aankopen te doen, want de verwachting is wel, dat
na de oogst de prijzen, zoals gebruikelijk, weer gaan stijgen.
In de mengvoerprijzen zien we dat ook terug. Die zal de komende
weken een licht dalende trend hebben. Helaas niet voldoende om de
slechte opbrengstprijzen te compenseren.
Op- en overslag in Lochem
In de vakantieperiode hebben wij niet stil gezeten. Wij zijn nu druk
om voorbereidingen te treffen om de eerste boot met maïs te lossen.
De verwachting is, dat wij de eerste week van september de eerste
boot zullen lossen en daarmee de op- en overslag weer in gebruik
nemen.
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Mengvoeromzet
De stijging van onze omzet blijft mooi doorlopen. Momenteel zitten
we op ruim 4 % t.o.v. vorig jaar. Dit is zonder de extra productie voor
Booijink. Dit is ook het maximale wat we momenteel aankunnen,
want de bestaande klant blijft het belangrijkste. Nieuwe omzet mag
nooit ten koste van de service aan bestaande klanten gaan.
Vakantieperiode
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting en de extra
productie voor onze collega Booijink, kan het zijn geweest, dat u
soms iets langer moest wachten. Wij hebben getracht de verdeling
van de vakanties zo goed mogelijk te regelen, zodat u als klant er het
minste van merkt. Mocht u er hinder van hebben ondervonden, onze
excuses voor het ongemak.

Hans Verheul
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Actualiteiten assortiment melkvee
Hieronder volgt een overzicht van grofweg het laatste half jaar over
de nieuwe producten in ons melkvee assortiment. Ook geven wij de
bevindingen en toepasbaarheid op dit moment weer.
Kalvermix compleet
Dit is een product die wij van een collega coöperatie betrekken. Het
wordt geleverd in big bags van 500 kg. Het is een complete mix van
ruwvoer(stro) en krachtvoer dat geschikt is om aan kleine kalveren te
voeren vanaf 1 week leeftijd tot minimaal 8 weken en maximaal 16
weken. Groot voordeel is het arbeidsgemak en de goede opname.
Het is een droog, aangezoet product en vooral in de beginperiode
bevalt het zeer goed. Wij raden dan ook aan om het te voeren tot 8
weken leeftijd.
Verzadigde vetten
Dit product is getest bij een 3-tal klanten van ons. Je moet er 300
gram per koe per dag van voeren in de voermengwagen en geeft
een plus in de melk en vetgehalte. Wij hebben een vet gebruikt van
Speerstra. Het kost rond de 40-45 cent per koe per dag. Wij zagen
dat het product zeker effect had, maar dat het met de huidige
melkprijs discutabel is of het rendabel is. Wij zijn er op dit moment
terughoudend in om het te adviseren.
Maisvlokken
Ook een relatief nieuw product in de markt. Een aantal klanten van
ons hebben het gevoerd. Het is een rustig verteerbare grondstof
waarvan ook wordt verwacht dat het de voerefficiency positief
beïnvloedt. Je dient er 0,5-2,0 kg van te voeren. Op dit moment is de
prijs duidelijk hoger dan van bijvoorbeeld maïsmeel. Het effect lijkt
wel licht positief, maar gezien de meerprijs en de huidige melkprijs
betwijfelen wij of het uit kan.
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Ruwvoermix
Dit is een mengsel van gemalen grondstoffen die rustig verteren in
de koe. Er zitten soyahullen, bietenpulp,tarwegries en
palmpitschilfers in. Het kan dienen om het basisrantsoen rijker te
maken en ook bijvoorbeeld als aanvulling indien een nat bijproduct
niet meer voorradig is, bv perspulp. Hiervan dan 1-2 kg bijvoeren in
de mengwagen. Het is een relatief goedkoop product die als goede
aanvulling op het basisrantsoen kan dienen.
Droogstandsbrok
Deze brok wordt samengesteld speciaal voor droogstaande koeien
die alleen stro als ruwvoer krijgen. Dit stro dient dan wel zeer
smakelijk te zijn en van gesneden kwaliteit. Ze dienen er minimaal 6
kg per koe per dag van te vreten. Van de droogstandsbrok moet dan
6-8 kg bijgevoerd worden. Dit gaat het mooiste via een
krachtvoerstation. Voedingstechnisch blijkt dit systeem goed te
werken, het is wel een wat duurdere oplossing. Maar bij krapte in de
ruwvoermarkt of een gangbaar droogstandsrantsoen dat toch teveel
problemen oplevert, kan het wel een oplossing zijn.
Gehakseld graszaadhooi
De laatste tijd is er veel aandacht voor selecteren aan het voerhek bij
gemengd voeren. Hierdoor is onder andere het Deense systeem
komen overwaaien waarbij langdurig gemengd wordt en water
toegevoegd. Wij vinden het in elk geval belangrijk dat de structuur
die bijgevoerd wordt, ook wordt
opgenomen. Hiervoor is
bijvoorbeeld gehakseld
koolzaadstro(Rapsodie) een zeer
goed product. Indien voor stro of
graszaadhooi wordt gekozen is het
belangrijk dat het minimaal van
een gesneden kwaliteit is, of nog
mooier: gehakseld. Er is nu ook
Engels raaigras van een
gehakselde kwaliteit beschikbaar. Een zeer mooi product dat
selecteren aan het voerhek voorkomt.
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Groenbemesters
Binnen afzienbare tijd zal de mais geoogst worden.
Het is van groot belang om de groenbemester daarna zo snel
mogelijk te zaaien. Groenbemesters zorgen voor een betere
bodemweerbaarheid en bodemvruchtbaarheid. Wanneer je van
derogatie gebruik maakt, is het verplicht om na de mais een
groenbemester te zaaien! Zuid Oost Salland heeft in zijn basispakket
een drietal opties:
 Winterrogge
 Italiaans raaigras
 TerraLife Landsberger Gemenge
Rogge heeft als groot voordeel dat het nog
erg laat gezaaid kan worden.
Tevens makkelijk toepasbaar en
bedrijfszeker.Zaaiadvies: 75-100 kg per ha.
Italiaansraaigras afhankelijk van toepassing een dosering van 25-45
kg per hectare. Wanneer u inzet op een extra snede gras, dan is 45
kg te adviseren. Vanuit bodemvruchtbaarheid oogpunt is oogsten
niet wenselijk.
Terralife Landsberger Gemenge is een combinatie van inkarnaat
klaver, Italiaans raai en winterwikken.
Een erg gevarieerd wortelstelsel, wat ideaal is voor de
bodemstructuur.Tevens zorgt het voor extra stikstofbinding door
zowel inkarnaatklaver als winterwikken.
Prijzen zijn t.o.v. afgelopen jaar licht dalend.
We proberen de groenbemesters logistiek zo efficiënt mogelijk uit te
leveren. Geef daarom uw wensen tijdig door zodat we de uitlevering
van groenbemesters maximaal kunnen combineren.
Heeft uw vragen over groenbemesters, neem dan contact op met uw
voorlichter.
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Economische begrippen Varkenshouderij
Definities bedrijfseconomische begrippen
Binnen de varkenshouderij wordt heel wat afgerekend en
geanalyseerd. Dat betekent ook dat er veel bedrijfseconomische
begrippen langskomen. Maar wat betekenen ze ook allemaal al
weer? Hieronder de belangrijkste begrippen op een rijtje.
Voerwinst
De voerwinst is een verrekening van de omzet en aanwas met de
voerkosten.
Saldo
De voerwinst minus gezondheid, KI, strooisel, elektriciteit,
verwarming, water en overige veekosten mondt uit in het saldo.
Reserveringscapaciteit
De reserveringscapaciteit brengt tot uitdrukking of een bedrijf in staat
is de bedrijfseconomische afschrijvingen te compenseren. Met
andere woorden: of er voldoende geld overblijft om leningen af te
lossen en vervangingsinvesteringen te doen. De
reserveringscapaciteit is te berekenen door het saldo te verminderen
met de mestkosten, personeelskosten, overige bedrijfskosten,
betaalde rente en de privéopnamen.
Marge
Wanneer van de reserveringscapaciteit de aflossingen en
vervangingsinvesteringen worden afgetrokken, blijft de marge over.
Dit is dus het geld wat uiteindelijk onder de streep overblijft na aftrek
van alle kosten.
Liquiditeit
De liquiditeit is het evenwicht tussen de ingaande en uitgaande
geldstromen. De liquiditeit is opgebouwd uit de liquide middelen (kas
en rekening-courant) en de korte termijnvorderingen verminderd met
de korte termijn schulden.
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Liquiditeitsbegroting
Een berekening van de ingaande en uitgaande kasstroom. Een
negatief liquiditeitssaldo betekent dat er meer geld uitgaat dan er
binnen komt. Vaak leidt dit er toe dat het saldo op het rekeningcourant daalt.
Leencapaciteit
De maximaal aan te trekken financiering.
Solvabiliteit
De verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen.
Hoe hoger de solvabiliteit, hoe groter deel van de activa is
gefinancierd met het eigen vermogen.
Kritieke opbrengstprijs
De opbrengstprijs die ontvangen moet worden om te kunnen voldoen
aan alle betalingsverplichtingen. De kritieke opbrengstprijs bestaat uit
directe kosten, een gedeelte van de indirecte kosten dat gepaard
gaat met uitgaven, verplichte aflossingen voor leningen en de
normale privé-uitgaven. De nadruk ligt dus op uitgaven en kosten.
Kostprijs
De kostprijs bestaat uit de som van alle toegerekende en niet
toegerekende kosten omgeslagen per productie-eenheid
(grootgebrachte big of kilo geslacht gewicht). De kostprijs bestaat uit
de totale kosten die gemaakt worden voor het produceren of leveren
van het product.
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Verbouwing
Laatste foto’s van de afzakmachine voor verplaatsing.
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