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Aan de leden en afnemers
Allereerst wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen
tijdig uw bestelling te plaatsen. Doordat de kerst op vrijdag zaterdag
valt, wordt het een lang weekend. Daarnaast is er door de productie
voor Booijink weinig ruimte om productie in te halen. De vraag is dan
ook of (indien mogelijk) u de bestelling 14 – 18 december of de
maandag en dinsdag erop wilt plaatsen. Dit om ervoor te zorgen, dat
we alles op tijd klaar krijgen. Als u bij de bestelling ook 2 mogelijke
leverdagen kunt opgeven, geeft dat voor ons extra ruimte om een
goede planning te maken. Voor noodgevallen kunt u ons altijd op ons
gewone nummer bereiken. Alvast heel hartelijk dank hiervoor.
Na een voor ons succesvolle beurs in Hardenberg, een mooi en
goed bezocht ledenfeest en open dag, staat het einde van het jaar
alweer voor de deur. Op de beurs in Hardenberg hebben wij weer
veel trouwe afnemers gesproken. Alleen hierdoor kunnen we de
beurs al als zeer zinvol bestempelen. Naast bestaande klanten
hebben we ook veel andere mensen uit onze regio gesproken, die
CAVV Zuid-Oost Salland maar beperkt kenden. Door de beurs is
daarmee ook onze naamsbekendheid goed verbeterd. Daarnaast
was de actie om een aantal grondstoffen te raden een succes. Meer
dan 500 mensen hebben meegedaan en een poging gewaagd. Toch
bleek het moeilijker dan gedacht. Het aantal juiste inzendingen was
zeer beperkt. De prijswinnaars staan verderop in het Zuid-Oost
Salland uitgebreid vermeld. We willen Gerard Zandbelt en Hans
Bloemenkamp van harte feliciteren met de prijs.
Het ledenfeest en de open dag waren zeer geslaagd. Het was heel
gezellig. Fijn dat de ledenbetrokkenheid zo groot is, want samen
staan we sterk en we hebben de mening van onze leden nodig om
uw coöperatie steeds weer te verbeteren. Daarnaast is de open dag
ook goed bezocht. Dit geeft de betrokkenheid van buren, familie,
vrienden enz. ook aan. Wij zijn blij dat de coöperatie er in de buurt
ook zo goed voor staat. Want hier geldt ook we moeten het samen
doen.
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Fosfor gehalte in het voer
Het is interessant om te vernemen, dat er verschillende partijen in de
markt starten met laag fosfor voer in de melkveehouderij. Hierdoor
kun je BEX voordeel behalen. Ons beleid is echter al jaren om
gebruik te maken van hoogwaardige producten, die automatisch een
lager fosfor gehalte bevatten. Als je dan de nieuw gelanceerde
speciaal voeders van onze collega’s ziet, zie je nog steeds hogere
fosforgehaltes, dan wij de afgelopen jaren gewend zijn. Dit heeft ook
een keerzijde. Wij komen ook situaties tegen waar we extra fosfor
moeten toevoegen aan het rantsoen, omdat we daar onder de
minimale eis voor rundvee komen en er anders problemen in de
veestapel kunnen ontstaan. Ook dit is een werkwijze die voortvloeit
uit de korte lijnen tussen onze klanten en uw coöperatie.
Terugblik
Het eind van het jaar geeft ook de mogelijkheid om terug te kijken op
het afgelopen jaar. Voor ons is dit jaar, mede door onze enthousiaste
leden, omgevlogen. We hebben drie nieuwe medewerkers mogen
verwelkomen. Als eerste Mark Braakman, die het team van de
rundveehouderij is gaan versterken, Bianca Kemper is gestart bij ons
op kantoor als ondersteuning voor Simone Nijland en als laatste zal
Anneke Vegterlo starten als schoonmaakster voor onze locatie in
Haarle. Mariet Kogelman zal namelijk na bijna 25 jaar bij ons in
dienst te zijn geweest stoppen met haar werkzaamheden. We willen
Mariet bij deze bedanken voor haar goede inzet en heel veel geluk in
de toekomst toewensen.
In de fabriek is ook veel gebeurd. De grote uitbreiding is uitgevoerd.
De verrijdbare weegschaal moet nog verder geautomatiseerd worden
en er komt nog een extra afvoertransport vanaf de
doseerweegschaal. Echter door de drukte door de productie voor
Booijink, hebben we dit tot volgend jaar uitgesteld. Dat is dan ook
meteen het meest tragische van afgelopen jaar. Op vrijdag 26 juni
brak er brand uit bij de fabriek van onze gewaardeerde collega’s in
Luttenberg.
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Des te meer tragisch omdat de verbouwing van de fabriek net gereed
was. Wij zijn blij dat wij ze momenteel kunnen helpen door een
gedeelte van het voer te produceren. Des te meer omdat wij deze
situatie ook zelf hebben mee gemaakt.
De omzetten in de mengvoeders (in tegenstelling tot het landelijk
gemiddelde) blijven stijgen en de omzetstijging in onze winkels blijft
ondanks de financiële crisis aanwezig. Door de uitbreiding kunnen
we deze omzetten ook aan.
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2015. Hiervoor
wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde
technische resultaten bij onze klanten en onze voerprijs van de
afgelopen tijd, blijven wij een topper in de regio. Iets wat wij in 2016
zeker zullen voortzetten.
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV
Zuid-Oost Salland een prettige kerstdagen toewensen en een
voorspoedig en gezond 2016 voor u en uw gezin alsmede voor uw
bedrijf.
Hans Verheul
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Actualiteiten rundvee.
Kringloopwijzer.
Inmiddels is bekend geworden dat degene die een
melkveefosfaatreferentie(MFR) heeft die groter is dan 0, via de
melkfabriek verplicht wordt om over 2015 een kringloopwijzer(KLW)
in te vullen. De MFR is in maart van dit jaar per brief aan u bekend
gemaakt. Ook is het op te zoeken in mijn dossier op de RVO-site.
Om een KLW te kunnen invullen dient u allereerst deel te nemen aan
de BEX. De BEX uitslag van 2015 kan pas in
januari 2016 worden berekend. Daarna kan
dan de KLW over 2015 worden ingevuld.
Overigens is elke veehouder vanaf 2016
sowieso verplicht een KLW in te vullen, dus
ook degenen die geen MFR hebben(die is
dan 0). Wij als CAVV Zuid Oost Salland zijn
inmiddels aan gekoppeld aan de centrale
database van de KLW.
Mestverwerking.
Let ook goed op of u dit jaar ook moet
voldoen aan de mestverwerkingsverplichting.
In het bedrijfsoverzicht van CRV-mineraal kunt u gauw zien of die
verplichting geldt. Meestal wordt die verplichting via een
vervangende verwerkingsovereenkomst(VVO) geregeld. VVO’s zijn
nog tot eind dit jaar af te sluiten. Voor een tijdige afwikkeling dienen
ze echter wel voor half december geregeld te zijn.
Mestboekhouding afsluiten.
In januari 2016 dient u weer de mestboekhouding over 2015 in te
dienen. Voor degene die aan de BEX meedoen geldt uiteraard dat
alle kuilen weer bemonsterd en opgemeten dienen te zijn voor 31
december van dit jaar. Ook dienen de voorraden ruwvoer en
krachtvoer per 31 december bepaald te worden!
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De meeste gegevens worden via toeleveranciers wel toegezonden,
maar bijvoorbeeld de kunstmest die via de rijenbemesting wordt
verstrekt niet altijd. Zorg er daarom voor dat u hiervan ook een
overzicht hebt.
AMVB verantwoorde groei melkveehouderij.
Het lijkt er steeds meer op dat bovenstaande maatregel voor het
komende jaar gaat gelden. Dat betekend grofweg dat u niet
ongebreideld kunt groeien in aantal stuks melkvee(code 100,101 en
102) zonder eventueel extra grond te verwerven(mag ook
grondgebruikersverklaring).
Wij hebben hiervoor een rekenprogramma beschikbaar en kunnen
die op uw bedrijf inzetten om inzicht te krijgen hoe de stand van
zaken is voor komend jaar.
Op het moment van schrijven is nog onbekend hoe het verder gaat
met de invulling van fosfaatrechten en wanneer die in zouden gaan.
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Big die vroeg leert eten, bijt later minder
Oor- en staartbijten bij varkens is moeilijk te voorkomen. Een
makkelijke speenovergang, afleidingsmateriaal en goede gezondheid
werken preventief. Leren eten is een belangrijke uitdaging voor jonge
biggen. In de natuur leert de zeug haar biggen hoe ze voedsel
moeten eten. Biggen die vroeg leren eten, bijten elkaar later, als ze
een volgroeid varken zijn, minder in oren en staarten. Een makkelijke
speenperiode, geschikt afleidingsmateriaal en het voorkomen van
ziektes kunnen bijtgedrag bij varkens ondervangen. Een makkelijke
speenperiode vraagt om een goede voorbereiding van de
varkenshouder. In de kraamstal stelt de opname qua voedingsstoffen
niet veel voor bij biggen. De hoeveelheid voer die de dieren vreten is
minimaal en het zijn deels vezelrijke producten. Naast melk
producten is het verstandig om al vroeg een
prestarter te verstrekken, hierdoor krijgen biggen
vezels binnen die de werking van de dikke darm
stimuleren. Biggen die vroeg leren eten zijn rustiger
na het spenen. Door vezels leert een big al vroeg
voedsel te verteren. Biggen die op zeer jonge leeftijd
met de zeug mee-eten kennen een betere start,
waarschijnlijk omdat hun maag/darmstelsel beter is
ontwikkeld. De “mee-eters” bijten minder na spenen vergeleken met
de biggen die niet mee-aten met de zeug. Voor de huidige grote
tomen is de melkproductie niet altijd toereikend, dan is bijvoeren van
melkrijke producten noodzakelijk. Daarom wordt er ook geadviseerd
om regelmatig bij te voeren met melkrijk voer. Door de smakelijkheid
is dit voer zeer geschikt om biggen te leren eten. Vanaf twee weken
leeftijd kunnen de biggen over op een prestarter. Om vast voer goed
op te nemen moet een big water drinken. Voor een goede opname
hoort een voerbakje in de buurt van de drinknippel te staan.
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Geur wekt eetlust op
Naast voeding is geur belangrijk, biggen herkennen de geur van
zeugenvoer al in de baarmoeder. Biggen die na spenen het aroma
van zeugenvoer in hun biggenvoer krijgen, vreten duidelijk beter. Het
zelfde effect is er voor de geur van spullen uit de kraamstal, zoals
voerbak of jutezak.
Varkens hebben van nature nog altijd het wroetgedrag, er zijn goede
alternatieven voor wroeten in de vorm van afleidingsmateriaal.
Voorwaarde is dat het kauwbaar en vervormbaar is. Een strak
gespannen jutezak in het kraamhok voldoet al om aan de
kauwbehoefte te voldoen. De biggen rafelen de
zak draad voor draad uit elkaar. Finse
onderzoekers tonen aan dat vers berkenhout
ook geschikt is. Het splintert nauwelijks.
Meer aminozuren.
Dieren voelen zich niet prettig als ze ziek zijn en zijn dan eerder
slachtoffer van bijtgedrag in een hok met gezonde dieren. Ze hebben
een hogere aminozuurbehoefte dan gezonde dieren. Het
afweersysteem gebruikt aminozuren om ziektes te bestrijden.
Hierdoor ontstaat een tekort aan bijvoorbeeld tryptofaan, de bouwstof
voor serotonine. Juist deze stof zorgt dat varkens zich prettig voelen.
Door zieke biggen meer aminozuren te geven is dit te verminderen.
Bijtgedrag bij biggen en varkens is moeilijk helemaal uit te sluiten.
Het is wel mogelijk het gedrag van biggen en varkens bij te sturen.
Een soepele speenperiode, geschikt afleidingsmateriaal en een
goede gezondheid verminderen de kans op oor- en staartbijten.
Bron: “Boerderij”
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Drinkwater
Voor de vochtbehoefte van melkkoeien kan als een vuistregel
aangehouden worden: 30 liter plus 3 à 4 keer de dagelijkse
melkproductie in liters water. Veel vocht kan worden opgenomen uit
voedermiddelen, maar is sterk afhankelijk van het drogestof
percentage van de voedermiddelen. Globaal kan gesteld worden dat
de behoefte aan water bij een melkkoe circa 3,75 liter per kg melk
bedraagt. Een hoogproductieve koe kan wel tot 150 liter water per
dag opnemen. Een tekort aan of onsmakelijk /ongeschikt drinkwater
werkt negatief op de melkproductie en veroorzaakt stress bij de koe.
Voldoende drinkwaterpunten met een goede kwaliteit water zijn
essentieel voor de algemene gezondheid en de weerstand van een
koe.
Aantal en situeringen van drinkpunten
Om stress te voorkomen moeten ze goed bereikbaar zijn, inclusief
voldoende passeer ruimte. In het weiland dient de afstand van koe
tot de drinkbak niet meer dan 100 meter te zijn, in de stal circa 15
meter. Koeien geven de voorkeur aan een zo groot mogelijke
waterbak. Maak de ruimte rond drinkbakken in doorloop ruimtes zo
groot mogelijk. Als dat niet kan, moet worden voorkomen dat de
koeien mesten in open drinkbakken.
Per 15- 25 koeien dient er een voorraadbak te zijn dat komt neer op
minimaal 60 cm drinkbak-lengte per 10-20 koeien, of 3 - 9 cm per
drinkbak-lengte per koe.
De koe neemt veel water op na het melken (circa 30-50% van
dagelijkse opname) en na opname van voer. De meest voorkomende
problemen met drinkwaterpunten zijn: met mest bevuild water en een
gebrekkige circulatie /aanvoer van water.
Waterbakken minimaal eenmaal per week schoonmaken, beter
eenmaal per dag. Zorg voor voldoende snelle aanvoer van water (1820 liter per minuut).
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Smaak en kwaliteit van drinkwater
Koeien hebben buiten soms een andere drinkwaterbron dan binnen.
In de stal wordt bijvoorbeeld leidingwater gedronken terwijl buiten
gebruik wordt gemaakt van een eigen (grondwater) bron. Hierdoor
treedt vaak een duidelijk smaakverschil op, waardoor ze buiten
mogelijk te weinig water opnemen. Een aanwijzing hiervoor is
wanneer een groot aantal dieren direct gaat drinken bij het naar
binnen halen van de koeien. Zeker bij hittestress is het juist
belangrijk dat ze volop smakelijk koel water kunnen opnemen.
De waterkwaliteit kunt u zelf in eerste instantie beoordelen via de
“GD Zelf test” of vraag aan de GD een instructie hoe een
watermonster genomen moet worden en monstermateriaal.
De smaak van water neemt af in afnemende volgorde van
belangrijkheid door: ijzer, zouten (nitraat, ammonium, NaCl, Calcium)
en organische stof.
(bron: handboek uiergezondheid)

Veestapel
Jongvee tot 1 jaar
Jongvee 1 tot 2 jaar
Droogstaande en
drachtige melkkoeien
Melkkoeien

Melkproductie
-

Vochtbehoefte(L/dag)
5-15
15-35
30-60

Tot 20kg per dag
70-100
20-30 kg per dag
90-150
30 kg en meer per 100-180
dag
Tabel 1 Dagelijkse waterbehoefte rundvee (klein Teeselink, 2009)
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Vernieuwd konijnenvoer assortiment.
Wij hebben recent onze konijnenvoeders nog weer onder de loep
gehouden en een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Tevens
hebben wij in de nummering een logische volgorde aangebracht. Dit
geldt voor de voeders die in bulk worden afgezet. Voor de
hobbymatige gehouden konijnen waarbij het voer in zakgoed
wordt afgenomen is niets veranderd.
Hieronder het overzicht voor de professionele konijnenhouder:
Nieuwe code:
2901
2902

Naam:
K Voedsterkorrel standaard
K Voedsterkorrel super

2911
2912
2913

K Speenkonijnenkorrel safe
K Speenkonijnenkorrel standaard
K Speenkonijnenkorrel super

2917

K Speenkonijnenkorrel standaard met
Tripple P
K Speenkonijnenkorrel standaard met
extra Mg

2921
2922

K Vleeskonijnenkorrel standaard
K Vleeskonijnenkorrel super

2931

K Opfokkorrel safe

2935
2936

K Rammenkorrel standaard
K Vitaminekorrel

2916

11

Bij bovenstaand assortiment horen de volgende opmerkingen:
 in de speenkonijnenkorrels is een anti-cox middel
toegevoegd(code 2911,2912,2913,2916 en 2917). In de
overige voeders zit geen anti-cox middel
 de voedsterkorrel 2901 wordt vooral in de
winterperiode gebruikt en de 2902 vooral
in de zomerperiode. Deze laatste is
geconcentreerder en beide
voedsterkorrels bevatten nu
toevoegingen om de veiligheid ervan te
garanderen.
 de speenkonijnenkorrel (2916) met de toevoeging Tripple P is
een product dat Bioplus bacterien en Techno moss bevat. Dit
als extra veiligheid om dikke buiken ziekte te voorkomen. Is
wel een behoorlijk prijzige toevoeging.
 de vleeskonijnenkorrels zijn bestemd voor de laatste fase(2
weken) van de afmestperiode.
 de opfokkorrel is extra schraal om vervetting tijdens de opfok
te voorkomen.
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Even voorstelllen
Hallo allemaal,
Bij deze wil ik me even voorstellen. Ik ben Bianca
Kemper, getrouwd met Frans en we wonen in
Haarle. We hebben 2 zonen Nick en Bas.
Nadat ik van school af kwam ben ik begonnen op
de administratie bij Landbouwmechanisatie E.M.
Tijs bv te Luttenberg. Hier heb ik 10 jaar gewerkt.
Toen onze jongste zoon naar de basisschool ging
ben ik bij Installatietechniek Haarle aan de slag
gegaan (onderdeel van de CLWV).
Na de fusie in 2005 werd dit Unicom Installaties b.v. Hier heb ik 17
jaar gewerkt.
Vanaf 1 november ben ik bij CAVV Zuid-Oost Salland werkzaam en
dat bevalt tot nu prima. Door het ledenfeest, de open dag en het
personeelsfeest voel ik me al aardig ingeburgerd. Ik hoop u
binnenkort eens in de winkel te zien of telefonisch te woord te staan.
Groeten Bianca.

Starane 200 5ltr
Nog beschikbaar tot 31-12-2015.
Bij Zuid Oost Salland Heeten nog
beperkte voorraad.
Bel en bestel
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Ook onze zeer goed geklede collega Ben Booijink kwam nog
even kijken
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