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Aan de leden en afnemers 
 

Op het moment van schrijven is de tijd verzet en dienden de eerste 
koude nachten zich weer aan. De maïs is er bijna overal al af. We 
hebben dit jaar weer een goed ruwvoerseizoen gehad. Daarnaast 
zijn de voerprijzen licht dalende. Echter voor sommige sectoren zijn 
de opbrengstprijzen zeer slecht te noemen. Vooral in de 
varkenssector is het al jaren desastreus. Zoals ik wel vaker zeg, we 
zijn met zijn allen met topsport bezig. Door op dit hoge niveau te 
blijven werken moet je verder komen. Echter in de varkenssector en 
met name de zeugenhouderij lijkt dat niet meer zo. Zelfs als 
topsporter is er geen boterham aan te verdienen. Laat staan met een 
beetje beleg. Betere vooruitzichten zijn er ook nog niet. Dit was op de 
beurs in Hardenberg goed te merken. Iedereen was er gelaten onder 
en dat is een heel slecht teken. Toch moeten we onze kop niet laten 
hangen en topsport blijven uitoefenen, want dat kun je zelf 
beïnvloeden als agrariër. Er moet nodig iets gebeuren. Echter dan 
komt de vraag wat moet er dan gebeuren. Zelfs politiek Den Haag wil 
er niet aan mee werken en de financiële wereld zet zijn vraagtekens 
er ook bij. Toch luidt een oud gezegde, na regen komt zonneschijn. 
In de rundveesector lijken de eerste tekenen van een herstellende 
melkprijs zich aan te dienen. Toch zal het nog maanden duren 
voordat de prijs weer boven de kostprijs komt. In de sector merk je 
dat dat nog even wennen is, maar dat het vertrouwen er zeker is, dat 
het weer goed komt. Voor de rest was de stemming in Hardenberg 
zeer positief te noemen. Er was een goede opkomst en het is goed 
om de klanten in een andere omgeving te spreken. Daar leren wij 
ook weer van. 
 
Grondstofprijzen 
De grondstoffen, zowel de eiwitrijke als de energierijke, waren 
gedaald en zijn nu na de oogstperiode weer iets aan het stijgen. 
Toch geeft de daling uit het verleden nog steeds een dalende 
mengvoerprijs. Deze dalende lijn zal waarschijnlijk wel tot het einde 
van het jaar aanhouden.  
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De voorraden van de grondstoffen zijn hoog en mocht dit een 
aanleiding zijn voor een nieuwe prijsdaling van grondstoffen. Dan 
kan een verdere daling van de mengvoerprijzen mogelijk zijn. 
 
Beurs Hardenberg 
Op het moment van schrijven, zit de eerste week van de beurs 
Hardenberg er op. Onze stand is tijdens de LIV goed bezocht. Het is 
goed om te zien en horen hoe onze bekendheid in de regio de 
afgelopen jaren gegroeid is. Er werd ook druk meegedaan aan de 
actie, raad de grondstoffen. De bekende grondstoffen waren 
eenvoudig te raden. Echter we hadden er ook twee moeilijkere bij 
zitten en dan zie je het verschil met de kenner. Al met al leverde het 
in ieder geval leuke discussies op. In het Zuid-Oost Salland nieuws 
van December zullen we de winnaars van 1.000 kg voer bekend 
maken. 
 
Brandblusser keuring 
Op woensdag 25 november kan in de ochtend in Heeten uw 
brandblusser gekeurd worden en op donderdagochtend 26 
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. Ook kunt u een dag van te voren uw brandblusser brengen 
en deze een dag later gekeurd weer ophalen.  
 
Verbouwing in Haarle en ledenfeest 
Zoals bekend, is de verbouwing in Haarle bijna gereed. En deze 
nieuwe aanwinst willen wij graag aan onze leden en alle 
omwonenden laten zien. Dit willen we doen op ons tweejaarlijks 
ledenfeest, dat wij gepland hebben op vrijdag 20 november om 20.00 
uur. Dan bestaat de mogelijkheid om de uitbreiding te bezichtigen. 
Natuurlijk zullen wij er, onder het genot van een drankje en goede 
hap, een gezellige avond van maken. Wij hopen dan u ook op deze 
avond met partner te mogen begroeten. Alle leden krijgen hiervoor 
nog een speciale uitnodiging. Op zaterdagmiddag is er ook een open 
dag van 10.00 tot 15.00. Wij willen de uitbreiding en de fabriek voor 
alle omwonenden en geïnteresseerden open stellen. Indien u vrijdag 
niet kunt, bent u zaterdag van harte uitgenodigd. 
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Beste melkveehouder van Nederland 
Via deze weg willen wij de familie Welles uit De Krim van harte 
feliciteren met de titel van Beste melkveehouder van Nederland. Wij 
zijn trots dat wij daar ons steentje aan hebben mogen bijdragen. 
 
Op- en overslag in Lochem  
De op- en overslag begint ook goed te draaien. Momenteel werken 
wij met twee andere coöperaties samen, namelijk CAV Den Ham en 
ABZ Diervoeding om de locatie zo efficiënt mogelijk te laten draaien. 
Dit resulteerde pas al in een record van het innemen van ruim 5.300 
ton grondstoffen in 2 weken uit 6 boten. Door deze samenwerking 
kunnen we de kosten per ton grondstoffen nog verder drukken. 
 
Verandering in personeel 
Per 1 november begint onze nieuwe medewerkster op kantoor 
Bianca Kemper. Bianca heeft jaren bij het installatiebedrijf van 
Unicom in Haarle gewerkt. Bianca zal part time ons team in Haarle 
versterken. Wij willen Bianca veel succes toewensen in haar nieuwe 
functie. 
 
Hans Verheul 
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Nummer 1 van Nederland klant van CAVV Zuid-Oost 
Salland. 

 
Na 2 jaar geleden al een keer als 2e te zijn geëindigd in de 
topmelkerslijst van Nederland, is het de familie Welles gelukt om de 
ranglijst nu aan te voeren. 
Een reportage over dit bedrijf 
is te lezen in de Veeteelt 
Oktober 2. 
 
Via de voercomputer worden 
2 krachtvoersoorten in een 
fasevoedering via een vaste 
curve gevoerd op basis van 
laktatiedagen. De gebruikte 
krachtvoersoorten zijn de 
Productiebrok Bestendig 
Zetmeel(2014) als 
opstartbrok en de Optimaal 
Grasbrok(2005) na 100 
dagen in laktatie. 
Boven de melkstal wordt een 
eigen brok gevoerd, 2,5-3,5 
kg per dag en aan het 
voerhek een meelmengsel. In 
deze beide maatmengsels 
worden vooral Soya, Raap, Bestendige Soya, Bestendige Raap, 
Maismeel en Duitse Bietenpulp gebruikt. 
 
Resultaten topmelkers CAVV Zuid Oost Salland. 
 
Zoals wij dat ook de voorgaande jaren hebben gedaan, hebben we 
ook dit keer wederom onze klanten uit de CRV statistieken gehaald 
en gemiddelde resultaten hiervan berekend. Dit zijn de 25% beste 
melkers per regio. Voor vermelding bij die beste 25% moet je 
bijvoorbeeld in de afdeling Raalte een minimale EJR hebben van 
2330.  
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Er zijn afdelingen, in bijvoorbeeld Friesland, waarbij je al bij de beste 
25% hoort met een EJR van rond de 2200. 
 
Tabellen 
 

Jaar Dieren Leeftijd KG 

Melk 

%Vet % 

Eiwit 

KG 

Vet 

KG 

Eiwit 

Ejr€ 

2008 81 4.06 9131 4.51 3.61 410 329 2380 

2009 81 4.06 9259 4.53 3.59 419 332 2418 

2010 81 4.07 9372 4.56 3.62 426 339 2468 

2011 82 4.07 9378 4.62 3.64 431 341 2495 

2012 84 4.06 9309 4.58 3.64 425 338 2468 

2013 91 4.06 9336 4.56 3.63 424 340 2461 

2014 90 4.07 9382 4.49 3.58 420 335 2433 

2015 100 4.06 9309 4.58 3.64 425 338 2468 

 

 
Zoals is te zien zijn de gehalten dit jaar weer wat hoger. De overige 
kengetallen schommelen eigenlijk in de vaste marge. Wat nog wel 
opvalt is de sterke stijging van het aantal koeien. 
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Winterrantsoenen: Gemiddeld goede kuilen met hoge 
VEM, krap eiwit en weinig structuur. 

 
In augustus schreven wij dat de voorjaarskuilen van uitzonderlijk 
goede kwaliteit zijn. Ook de gemiddelde zomerkuilen hebben een 
goede kwaliteit met een hoge VEM. Maar eveneens in de 
zomerkuilen een lager eiwit dan wat wij de laatste jaren gewend 
waren. Ondanks de goede kwaliteit kuilen melkt het nog niet overal 
zo makkelijk. In het winterseizoen zullen we daarom op een aantal 
punten moeten letten:  

• Voldoende structuur: Op papier zijn de meeste kuilen 
snel verteerbaar met weinig structuur. Dit geeft kans op 
pens verzuring en dunne mest. De structuurwaarde van 
een kuil is moeilijk te beoordelen in een laboratorium, 
dit zal dan ook aan het voerhek moeten gebeuren. 
Wanner het rantsoen te weinig structuur bevat kan dit 
het beste worden gecompenseerd met gehakseld 
koolzaadstro (Rapsodie) of gedorst hooi. 

 
• Rustige krachtvoeders: Kuilen met een hoog suiker 

zijn snel verteerbaar. Het is verstandig om dit aan te 
vullen met langzaam verteerbare krachtvoeders. 
Rustige krachtvoeders in ons assortiment zijn de 
Optimaal Safe(code 2015) en de Zetmeelbrok(code 
2008). De Optimaal Safe hebben wij in het verleden 
ontwikkeld speciaal om te voeren naast 
suikerrijke,eiwitarme, goed verteerbare kuilen. Aan de 
Optimaal Safe is naast veel ruwe celstof een buffer 
toegevoegd. Verder is het eiwitgehalte verhoogd om te 
zorgen voor voldoende penseiwit naast de suiker. 
De Zetmeelbrok zit al jaren in ons assortiment, is verder 
een eenvoudige brok met wel extra bestendig zetmeel 
en een maximum aan snel fermenteer baar zetmeel en 
suikers dat lager ligt dan onze andere voeders. 

  
• Eiwit aanvulling: Het ruweiwit in de kuilen is laag. Met 

name in rantsoenen met hoog aandeelsnijmais is eiwit 
aanvulling noodzakelijk voor een goede melkproductie.  
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Dit kan worden gecompenseerd via het krachtvoer of in 
het basisrantsoen, soms wel 2 tot 4 kg Soya Raap!  
Alternatieven zijn eiwit rijke bijproducten (Bijv. 
Bierbostel) of een kuil met een hoog Ruw Eiwit 
bijvoeren.  

 
• Nieuwe Mais: De meeste mais is inmiddels geoogst. 

Voor een goede conservering moet een maiskuil 
ongeveer 4 tot 6 weken dicht zitten. Dit is door 
omstandigheden lang niet altijd mogelijk en wordt de 
verse mais meteen of snel na het inkuilen gevoerd.  
Door het voeren van grote hoeveelheden verse mais 
kunnen verteringsproblemen ontstaan die zich uiten in 
dunne en/of slecht verteerde mest. Met productie daling 
als gevolg. 

o Probeer geleidelijk over te schakelen 
o Zorg voor voldoende structuur 
o Probeer broei te voorkomen 
o Let op verschil in droge stof met de vorige 

maiskuil 
• Diarree: Probeer de oorzaak te achterhalen. Let op de 

volgende zaken: 
o Tempratuur de koeien met diarree, 

verhoging duidt op een virus of infectie 
o Welke koeien hebben diarree, alleen de 

nieuw melkte koeien met veel krachtvoer 
of dieren door de hele koppel. 

o Herkauwen de koeien voldoende 
o Is er voldoende structuur 
 

Eventueel kan er bij de aanwezigheid van diarree extra structuur en 
buffers (natriumbicarbonaat) aan het rantsoen toegevoegd worden. 
Daarnaast kan het effectief zijn om de krachtvoertoegift tijdelijk te 
verlagen. In de meeste gevallen is het niet verstandig om de 
eiwitaanvulling te verlagen. 
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Aanpassing Zuid Oost Salland Grasland Optimaal 
 
Zoals u van ons gewend bent houden wij elk jaar ons 
graszaadmengsel kritisch tegen het licht. Indien er nieuwe 
veelbelovende rassen doorbreken, zullen wij deze invoegen in ons 
bestaande mengsel. Zo proberen wij elk jaar weer de beste rassen in 
ons graszaadmengsel aan te bieden. Voor aankomend jaar breekt er 
een nieuwe topper door op de rassenlijst, namelijk het ras Arelio. Dit 
is een middentijds doorschietend diplo ras. Graag hadden wij het ras 
Arsenal volledig vervangen door Arelio. Doordat Arelio voor 2016 
beperkt beschikbaar is, zal dit echter niet geheel lukken. 
Het mengsel Zuid Oost Salland Optimaal komt er voor 2016 als volgt 
uit te zien: 

Hieronder de samenstelling en waardering: 
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10 Arsenal 22-5 8.3 7.1 7.7 Diploid 105 101 

10 Arelio 23-5 8.4 7.3 7.7 Diploid 106 102 

30 Maurizio 23-5 8.2 7.7 8.4 Tetra 107 100 

35 Estrada 6-6 8.1 7.4 8.5 Tetra 101 101 

15 Rossera 3-6 7.9 6.9 7.8 Diploid 99 102 

         

 Gewogen gemiddelde  8.2  7.4 8.2  103.4 101.0 

Daarnaast hebben wij een gelijke variant beschikbaar met daarbij 
ingevoegd 20% Timothee. 
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PRRS aanpakken 
 

Al 24 jaar waait het PRRS-virus rond in Nederland en brengt het 
varkensbedrijven veel schade toe. In al die jaren is er weinig 
vooruitgang geboekt en ontbreekt het aan een goede aanpak van het 
virus. 
 
Dit zeggen zowel Ton Duinhof van de Gezondheidsdienst voor 
Dieren (GD) als Martijn Steenaert van 
Boehringer Ingelheim. “Waar we in het verleden 
de Ziekte van Aujeszky binnen 5 jaar uit 
Nederland gedrukt hadden, lukt dit ons tot op 
heden nog niet met het PRRS-virus.” 
 
Gevaarlijk maar ook gevoelig 
PRRS-virus zorgt voor grote schade en is zeer 
veranderlijk, maar ook gevoelig is voor 
schoonmaken en desinfectie. Het is een virus 
met een kapsel. En dat kapsel is gevoelig voor 
reinigings- en desinfectiemiddelen, maar ook hitte en heet water 
werken erg effectief tegen het virus. Het virus brengt in Nederland 
gemiddeld bij de vleesvarkens voor 5 tot 9 euro per aanwezig 
vleesvarken aan schade. Bij zeugen wordt de schade op 126 euro 
per zeug bij een uitbraak van PRRS geschat. Niet alleen de PRRS-
infectie zelf zorgt voor de schade, maar het virus maakt ook de weg 
vrij voor andere infecties als: Streptokokken, Influenza, Mycoplasma, 
Circo en App. 
 
Hardnekkig misverstand 
Je hoort wel een eens geluiden dat het “afharden” van biggen een 
oplossing is tegen PRRS. Volgens Duinhof is dit een hardnekkig 
misverstand. Elke infectie kost groei en geld. De beste aanpak voor 
het tegengaan van het virus is zoveel mogelijk de dieren vrijhouden 
van PRRS en er tegen vaccineren. Duinhof adviseert om geen dieren 
van buitenaf aan te voeren en dierstromen zoveel mogelijk 
gescheiden te houden. Zeker de gespeende biggen zijn een grote 

infectiebron van het virus. 
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Een vaccinatie is een goed hulpmiddel, maar alleen vaccinatie is 
absoluut niet de oplossing. Je kunt zelf nog zo je best doen, maar je 
bent ook altijd afhankelijk van je buurman. 
 
Subpopulaties met PRRS 
Boehringer Ingelheim heeft recent twee vaccins voor PRRS op de 
markt gebracht. Eén voor zeugen en één voor biggen. Bijzonder is 
dat alle aanwezige dieren op het bedrijf meermaals per jaar één voor 
één worden gevaccineerd. De farmaceut denkt dat je zo 
subpopulaties met het PRRS-virus kunt voorkomen. Veel 
varkenshouders hanteren een entschema van 6-60 of 6-90. Dat 
werkt prima, alleen deze schema’s houden geen rekening met 
pleegmoeders en terugkomers, want dan kan de tijd tussen de twee 
PRRS-vaccinaties oplopen tot boven de 4 maanden. En het vaccin 
biedt bescherming voor 4 maanden, aldus Martijn Steenaert. Vier 
maanden is een richtlijn, geen harde grens. Die vier maanden is 
sterk afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Daarom adviseert 
Boehringer Ingelheim om alle dieren vier keer per jaar te enten, 
omdat dan de tussentijd maar 3 maanden is. 
 
Immune dieren 
Volgens Steenaert draait het bij een PRRS-aanpak om te zorgen 
voor zoveel mogelijk immune dieren. Binnen je varkensstapel heb je 
immune dieren, gevoelige dieren en uitscheiders. Immune dieren zijn 
het minst gevoelig voor PRRS-infecties. Deze groep moet je 
maximaliseren. Verder moet je zoveel mogelijk nieuwe virusinfecties 
van zowel binnenuit als buitenaf tegengaan.  
 

“De oplossing zit niet in een potje, maar het potje kan wel een 
middel zijn van de oplossing” 

 
Bron Pig business  
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Knaagdierbestrijding: Verkoop uitsluitend met geldige 
pas * knaagdierbestrijding 

 

Ratox G      800gr van  € 9,40  voor € 7,70 
Ratox G      5 kg van  € 42,50 voor € 37,25 
Strong        800gr van € 21,50 voor € 16,95 
Strong        5 kg van  € 66,55 voor € 56,00 
 
Rattenvoederdoos van € 5,50  voor € 4,50 
 
Strong Single Feed 
1e klas, gepelde haver, tegen ratten 
en muizen, snel werkend. 1 opname is 
voldoende. 
Gering verbruik - -werkzame stof: 
brodifacoum  
 
Rattox-G 
Werkzame stof: difenacoum. 
Kant en klaar lokaas op basis van graan. Goede opname door ratten 
en muizen. 
Rattox-G is voor de bestrijding van de bruine rat, de zwarte rat en de 
huismuis in afgesloten ruimtes  
 
 

Pyrogenium 
Het activeert het lichaam snel om zelf een ontsteking te overwinnen. 
Pyrogenium kan antibiotica vervangen, maar ook dienen ter 
aanvulling van antibiotica. De werkzame stof 
lachesis (slangengif in sterk verdunde vorm) 
verdunt het bloed en stimuleert daardoor de 
afvoer van toxinen. Tevens wordt de aanmaak 
van witte bloedlichaampjes verhoogd. 
Pyrogenium versterkt andere behandelingen 
met ECOstyle producten of antibiotica. Het 
versterkt daarbij de algehele weerstand. 

 

NU 6 halen 5 betalen!! 
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