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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven zitten we midden in de Heetense
ponyweek. Daarnaast moet de maisoogst nog beginnen. Ook een
traditionele paardenmarkt uit Heeten ontkomt niet aan de kritiek van
de dierenbescherming. Ze noemen het leedvermaak. Zo zie je, dat
ze goed zijn in ongefundeerd dingen te roepen. Zo gaat het ook over
de agrarische sector. Wij hebben geleerd eerst alle partijen te horen
alvorens een oordeel te vormen. Wat is het dan mooi om te zien, dat
deze regio zo eensgezindheid is. Niemand komt aan onze
paardenmarkt en zeker de dierenbescherming niet. En we nodigen
ze vriendelijk uit om te komen kijken om met eigen ogen de situatie
te bekijken. Zo doen we het ook bij ons in de agrarische sector, maar
helaas sommige mensen kun je niet op andere gedachten brengen.
Vooral niet als ze al een uitgesproken mening geuit hebben. Het zou
juist kracht uit stralen, dat je een eerder genomen standpunt kan
herzien op het moment dat je met nieuwe feiten wordt
geconfronteerd. Helaas zijn er maar weinig mensen die dat durven.
Nu even iets positiefs in deze tijd van slechte opbrengstprijzen, de
voerprijzen zijn iets aan het dalen. Met een beetje geluk zet dat
verder door. Als dan de opbrengstprijzen weer aantrekken komt het
weer goed. Maar helaas zijn daar op dit moment geen signalen van.
Grondstofprijzen
De energieproducten (granen) zijn de afgelopen weken gezakt. Dat
zien we ook terug in de mengvoerprijzen van de komende periode.
Daarnaast is er een overschot aan eiwitrijke producten en een
bijbehorende daling. Bijna alle oogsten zijn goed. De verwachting is
dan ook, dat de voorzichtige daling van de mengvoerprijzen verder
zal doorzetten.
Beurs Hardenberg
Op 20 tot en met 22 oktober zijn de Landbouw Intensieve
Veehouderij dagen in Hardenberg en op 27 tot en met 29 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.
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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
gesteld 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. Eind november kan in Heeten en Haarle uw brandblusser
voor de middag gekeurd worden. 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.
Uitbreiding en verplaatsing perslijn
De uitbreiding en de verplaatsing van perslijn 3 is achter de rug. De
afgelopen periode hebben we volop met de perslijn gedraaid en de
nieuwe silo’s gebruikt. We zijn nu nog aan het verder optimaliseren
en halen een steeds hogere capaciteit per uur. Er staan nog 2
aanpassingen dit jaar op stapel. Het automatiseren van de
verrijdbare weegschaal. Hierdoor kunnen de vrachtwagens volledig
automatisch beladen worden. En het maken van een extra
afvoertransport van de grondstoffen weegschaal. Hierdoor kunnen
we de capaciteit van de maal- / menglijn ook weer vergroten. Deze
zaken staan in november op stapel en hopen we voor het ledenfeest
op vrijdagavond 20 november gereed te hebben zodat u dat met
eigen ogen kunt aanschouwen.
Debiteuren beleid
Door de aanhoudende slechte opbrengstprijzen in een aantal
sectoren, zien we toch langzaam het aantal debiteuren toenemen.
Hierdoor hebben we een duidelijk debiteuren beleid gemaakt, zodat
iedereen op dezelfde wijze behandeld wordt.
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Belangrijk is om tijdig in te grijpen om de situatie beheersbaar te
houden.
Hierbij zien wij weer een groot voordeel van onze kleine coöperatie.
Doordat wij de klanten kennen, kunnen wij snel en adequaat
ingrijpen om de situatie niet uit de hand te laten open. Echter een
hogere melkprijs, biggen en vleesvarkensprijs kan de situatie pas
echt oplossen.
Op- en overslag in Lochem
De eerste 4 boten zijn gelost in Lochem. De locatie is weer vol in
bedrijf. Daarnaast zijn wij bezig om een plan voor de toekomst te
maken om de locatie nog efficiënter te laten functioneren. Wij
verwachten de komende maanden hier meer duidelijkheid over te
kunnen geven.
Verandering in personeel
Per 1 oktober begint onze nieuwe rundveevoorlichter Mark
Braakman. Mark komt uit Dalfsen en heeft reeds enige jaren ervaring
in het vak. Verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws stelt hij zich
verder voor.
Daarnaast is Erma Nijland per 1 oktober op ons kantoor gestopt. Wij
zijn momenteel aan het kijken hoe wij deze functie in de toekomst
anders kunnen invullen.
Wij hopen u te mogen verwelkomen in Hardenberg.

Hans Verheul
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Piekproduktie verbeteren.
Een goede piekproduktie is van groot belang voor de totale produktie
in een laktatie. Elke kg melk extra in de piek betekend een toename
van ongeveer 200 kg melk over de gehele laktatie. De meeste koeien
bereiken de piekproduktie op 35-60 dagen na afkalven. De
piekproduktie is een goede maatstaf voor het succes van de
transitieperiode.
Dit begint met een goede droogstand. Aandachtspunten hiervoor
zijn:
- lengte droogstand is optimaal bij 4-6 weken
- droge koeien dienen bij voorkeur in 1 groep gevoerd te
worden. De laatste 10 dagen een kleine krachtvoergift(1-2 kg prelaktatiebrok) is zeer wenselijk
- het ruwvoer dat gebruikt wordt in de
droogstand dient hetzelfde te zijn als het
ruwvoer dat bij de melkkoeien wordt
gebruikt. Dus niet de resten van de
melkkoeien, maar fris, schoon voer van
dezelfde kwaliteit.
-dit ruwvoerrantsoen altijd verschralen
met gedorst hooi of stro. Voor een goede
menging altijd gesneden of gehakselde
kwaliteit gebruiken. Uiteindelijk dient het totale rantsoen gemiddeld
800-850 VEM en 120-130 ruw eiwit per kg ds te bevatten.
- bij droogstaande koeien altijd droogstandsmineralen bijvoeren, 125
gram per dier per dag. Bij hoge Kali gehalten van kuilvoer kan het
verstandig zijn om 50 gram Magnesiumoxyde extra bij te voeren.
Bij verse koeien dient de focus te liggen op het optimaliseren van het
rantsoen en de voeropname ,daarnaast het monitoren van de
gezondheid van verse koeien. Hierna gaan we dieper in op het
monitoren van verse koeien. Dit zorgt er als eerste voor dat u er snel
bij bent als een koe ziek wordt.
Het Monitoren van de verse koeien hoeft niet veel tijd te kosten:
ongeveer een kwartier per dag. Deze tijd is snel terug gewonnen als
ziektes voorkomen worden. Monitoren gaat nog sneller als de verse 5

koeien herkenbaar zijn (bijvoorbeeld door een halster), zodat ze snel
gevonden kunnen worden.
De monitoring bestaat uit
- Bekijken van de koe:
Als goede melkveehouder herkent u direct een zieke,
ongelukkige koe. Kijk naar pensvulling, vacht, kreupelheid,
tekenen van buikpijn (een gebogen rug, naar buiten
wijzende ellebogen,
tandenknarsen) en de mest.
Voel of de koe koude oren
heeft. Sommige mensen
kunnen ketose ruiken en
iedereen kan een ernstige
baarmoederontsteking
ruiken.
- Temperaturen:
Koorts is een belangrijk teken van infecties. Het is vooral
belangrijk snel baarmoeder -ontsteking te herkennen. Maar
de thermometer moet wel goed gebruikt worden om fouten
te voorkomen. Het is het beste elke dag op hetzelfde
tijdstip te meten, zodat de resultaten met elkaar vergeleken
kunnen worden. De ochtend is het beste moment.
Temperatuur zegt niet alles: koeien met een ontsteking én
melkziekte, hebben vaak een normale temperatuur.
Daarom is alleen temperaturen niet genoeg.
- Meten:
Subklinische melkziekte en ketose zijn niet te zien. Analyse
van calcium en ketonen in het bloed zorgt ervoor dat u echt
weet of een koe helemaal gezond is.
Als deze monitoring via een vast protocol wordt uitgevoerd is de kans
op succes des te groter. Belangrijk is ook om de gegevens die hier
dan uit komen bij te houden op papier of via een
computerprogramma. Uiteindelijk leidt de monitoring tot een goede
piekproductie, een gezonde koe en meer werkplezier.
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Nieuwe Biggennotering, BestPigletPrice (BPP)
Op 5 oktober gaat de nieuwe biggennotering BestPigletPrice (BPP)
van start, de komende maand moeten de zeugenhouders en
vleesvarkenshouders dus nieuwe afspraken maken met de
handelaren.
Varkenshouders die nu biggen leveren/ontvangen op NVV prijs of
beursprijs, deze noteringen stoppen per oktober, zullen opnieuw om
tafel moeten om de prijs te zetten. Jan Schuttert zal de komende
twee jaar voorzitter zijn van de
beursadviescommissie van de
BPP. In september gaat de
notering alvast schaduwdraaien.
Naast een kwalitatief betere big
willen de handelaren meer aanbod
van biggen in het voorjaar als de afzet goed is, dus ook de prijs beter
en minder aanbod in het najaar. Nu is de verhouding van aanbod in
het voorjaar 47 procent en in het najaar 53 procent. DCA is
eindverantwoordelijke voor de BPP-prijs, ingegeven door leden van
Vee & Logistiek Nederland. De beursadviescommissie, bestaande uit
vijf handelaren en twee varkenshouders met vervanging geven voor
elke notering een laatste advies op de notering.
Definitie basisbig
De biggennotering (excl. BTW) dient als basis voor de prijs van een
standaard big. Deze basisprijs kan vervolgens worden gecorrigeerd
met toeslagen en kortingen, procentueel en in absolute euro’s.
Voor een standaardbig gelden de navolgende criteria:
Gewicht 25 kg
Voldoet aan de minimumeisen zoals gesteld in het
Nederlandse Varkensbesluit, met als duidelijke
componenten:
 Speenleeftijd minimaal 3 weken
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 Opgefokt op volledig kunststof rooster in
biggenopfok.

-

 Minimaal 0.3 m2 hokoppervlak per big in
biggenopfok
Inclusief 2 entingen (Mycoplasma en Circo)
Geen afwijkingen
Gezond

Richtbedrag inhouding vaste kosten:
Advies vaste kosten: gemiddeld € 2,- kosten per big, in te houden bij
de vermeerderaar.
Gewichtstoeslagen en gewichtskortingen:
25-30 kg :
>30 kg:
20-25 kg:

€ 0,80 per kg
€ 0,50 per kg
-€ 0,80 per kg

Alle genoemde bedragen zijn
exclusief BTW.
Richtlijntabel kwaliteit
Een plus (+) wordt opgenomen voor:
-

Opgefokt op beton vloeruitvoering
Vloeroppervlakte >= 0,35 m2/big
Vloeroppervlakte >= 0,40 m2/big
Leeftijd spenen >= 4 weken
Bloedmonitoring, minimaal 3X/jaar
Vrij onderhandelbaar gemiddeld 10%

Een min (-) wordt opgenomen voor:
8-

Oornecrose 0% tot slachtbigprijs
Hoest 0% tot slachtbigprijs
Afwijkingen 0% tot slachtbigprijs

(+2%)
(+1%)
(+2%)
(+3%)
(+1%)

Vrije onderhandelingsruimte voor de volgende factoren, tot 10%
Koppelgrootte eigen invulling
Genetica eigen invulling
Uniformiteit eigen invulling
Beren/borgen eigen invulling
Flexibiliteit afleverdag en –tijd eigen invulling
Duur van het laden eigen invulling
Bron vermelding Boerderij en boeren business.

Wist u dat?
 Onze collega’s door Willy hier in het krijt staan.
 Willy hierdoor nu bij hun in het krijt staat.

 Kay nu ook heeft ervaren dat hij met de heftruck op verhard
ondergrond moet blijven.
 Wij de familie Reimert bedanken voor het redden van Kay.
 Wij er vanuit gaan dat Kay dit goed heeft gemaakt met de
familie Reimert.
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Hardenberg Landbouwdagen
Intensieve veehouderij:
20, 21 en 22 Oktober 2015
Hardenberg Rundvee &
Mechanisatie vakdagen:
28, 29 en 30 oktober 2015
Openingstijden:
13:00 tot 22:00
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Even voorstellen.
Hallo allemaal, vanaf 1 oktober werk ik als adviseur rundveehouderij
bij CAVV Zuid-Oost Salland. Via deze weg wil ik mij graag even
voorstellen. Ik ben Mark Braakman, 24 jaar en ik ben getrouwd met
Henrike. Wij wonen in het buitengebied van Dalfsen. Ik heb aan de
Christelijke Agrarisch Hogeschool in Dronten de opleiding dier- en
veehouderij gevolgd. Na mijn studie ben ik gaan werken bij Gebrs.
Fuite mengvoeders in
Genemuiden als
rundveevertegenwoordi
ger en
melkrobotspecialist. Dit
heb ik met veel plezier
gedaan.
Begin juli werd ik door
CAVV Zuid-Oost
Salland benaderd met
de vraag of ik als
adviseur
rundveehouderij voor de
coöperatie wilde werken. Na een gesprek met Hans Verheul en een
rondleiding door de fabriek en op kantoor, werd ik erg enthousiast.
Vooral de korte lijnen, betrokken leden en de gezellige en
gemoedelijke sfeer spraken mij aan. Dit heeft mij de keuze doen
maken om deze kans met beide handen aan te pakken. Ik heb dan
ook veel zin om hier aan de slag te gaan.
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