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Aan de leden en afnemers
Allereerst, wil ik namens het hele team van CAVV Zuid-Oost Salland
iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar 2016 toewensen.
Laat het voor u allemaal een gelukkig, succesvol, maar bovenal
gezond nieuw jaar worden. We hebben een aantal drukke weken
achter de rug, maar doordat bijna iedereen goed op tijd heeft besteld,
konden we het allemaal goed maken en uitleveren. We waren zelfs
soms op tijd klaar. Het is fijn dat jullie mee willen denken en zo
iedereen bij ons ook fijne en rustige feestdagen bezorgen. Nogmaals
heel hartelijk dank daarvoor.
Ook dit jaar beginnen we weer met slechte opbrengstprijzen in de
meeste sectoren. Laten we hopen dat 2016 eindelijk de verbetering
geeft waar we op wachten. In de varkenshouderij verandert er
momenteel veel, maar niet ten goede. De slechte prijzen houden te
lang aan. Ook in de melkveehouderij blijft het lastig de liquiditeit op
orde te houden.
Gelukkig zijn er ook sectoren waar wel geld verdient wordt, zoals de
geitenhouderij, vleeskuikens en konijnen. Laten we voor 2016 hopen
dat dit blijft doorzetten. Dan hebben we nu wel de meeste wensen
voor 2016 gehad. Het belangrijkste is natuurlijk dat we met zijn allen
gezond en gelukkig blijven. Ook afgelopen jaar hebben wij als ZuidOost Salland laten zien dat wij een belangrijke speler zijn en blijven
in de regio. Zoals een ander al eens heeft gezegd, wij zullen groot
zijn door klein te blijven.
Grondstofprijzen
De prijzen van de grondstoffen blijven langzaam aan het dalen. Dit
zien we zowel op de eiwit als de energie kant. Alle signalen zijn goed
en de verwachting is dan ook dat de daling blijft doorzetten. Er zijn
zelfs geruchten dat de markt, door de hoge voorraden en goede
vooruitzichten harder kan gaan dalen. Maar eerst zien en dan
geloven.
Dit merken we ook in de mengvoerprijzen. Deze blijven langzaam
aan het dalen. Vooral de eiwitrijkere voeders dalen relatief wat
harder.
2

Digitale facturatie
Tegenwoordig stappen veel bedrijven over op het digitaal versturen
van de factuur. De portokosten zijn de afgelopen jaren explosief
gestegen (momenteel 65 cent per factuur). Bij ons bestaat de
mogelijkheid om de factuur ook digitaal te ontvangen. Een aantal
klanten maakt hiervan al gebruik. Om dit verder onder de aandacht
te brengen, hebben wij de volgende aanbieding. Als u overstapt op
digitaal factureren, ontvangt u van ons een mooie rollade. Natuurlijk
ontvangen alle klanten die hier reeds gebruik van maken ook alsnog
de rollade.
Wij willen niemand verplichten, maar voor ons is het een grote
besparing. En dat is iets wat u uiteindelijk als lid weer toekomt. Dat is
het mooie van uw coöperatie.
Kalenders
Elk jaar geven wij aan onze klanten de zeer gewaardeerde Zuid-Oost
Salland kalender. Mocht het zo zijn, dat u niet echt op onze kalender
zit te wachten, dan kunt u dat altijd telefonisch of per mail aan ons
doorgeven. Natuurlijk blijft u dan wel onze mooie attentie ontvangen.
Open dag vleeskuikenstal
Op 11 december heeft de familie Nijkamp in Raalte een open dag
gegeven van de nieuwe windstreekstal voor vleeskuikens. Een
geheel nieuw concept met nieuwe afzetmogelijkheden. Het is heel
belangrijk voor de sector dat er pioniers zijn die dit willen opzetten.
Hiermee blijven we in Nederland voorlopen op de rest van de wereld
en dat blijft heel belangrijk. De dag is dan ook heel goed bezocht.
Het is mooi om te zien, dat de sector maar ook de omgeving zo’n
grote interesse heeft voor dit nieuwe concept. Wij willen de familie
Nijkamp dan ook heel veel succes toewensen met de nieuwe
vleeskuikenstal.
OOCON
Op 1 januari 2016 hebben wij (ABZ diervoeding en CAVV Zuid-Oost
Salland) de OOCON opgericht. OOCON staat voor Op- en Overslag
Coöperatie Oost Nederland. De OOCON wordt eigenaar van de open overslag locatie in Lochem. Belangrijk is, dat er voldoende
aanvoer is om de locatie zo rendabel als mogelijk te maken.
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Daardoor hebben wij ervoor gekozen om uiteindelijk (met ook CAV
Den Ham) een nieuwe coöperatie op te richten. Door voldoende
doorloopsnelheid van de locatie te hebben (genoeg tonnen
grondstoffen voor op- en overslag), kunnen de kosten per ton nog
verder omlaag en daar profiteren onze leden weer verder van. Op de
komende jaarvergadering gaan wij dat u in detail uitleggen. Mocht u
vragen hebben, kunt u mij daar altijd over benaderen.
Omzet
We hebben vorig jaar een mooie omzet stijging gehad. Nog los van
de extra omzet die wij voor onze collega Booijink maken. De eigen
omzetstijging komt uit op ca. 7,5 %. Dit is weer in tegenstelling met
de mengvoeromzet in Nederland, die weer verder gedaald is. Maar
het belangrijkste blijft de tevredenheid bij onze bestaande klanten.
Want u heeft dit allemaal mede mogelijk gemaakt. Mocht er toch iets
zijn waar u vragen en/of aanmerkingen op heeft, laat het dan weten
want er gaat voor ons niets boven een tevreden klant. Ook de omzet
in de winkel is afgelopen jaar weer licht gestegen met ca. 2,5%. Ook
hier laat landelijk nog steeds een daling zien. We zijn de crisis nog
niet uit. Er wordt wel gezegd, dat er teveel winkels in Nederland
waren en er nu een natuurlijke schifting plaats vindt. Dan is het mooi
om te zien, dat wij met onze winkel wel bestaansrecht hebben in de
regio.
Tijdens de ledenvergadering op 22 maart 2016 (noteer alvast deze
datum in uw agenda) zullen we de resultaten van de verbouwing en
de stand van de locatie in Lochem laten zien. Dit zowel als hoe het
functioneert, dan wel wat de financiële voordelen zijn.
Inzake de verbouwing zullen we in 2016 de laatste puntjes op de i
zetten en ook de locatie in Lochem zal verder geoptimaliseerd
worden.
Hans Verheul
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Actualiteiten rundvee.
Lig-uren hebben invloed op kreupelheid
Hoewel regelmatig wordt gedacht dat een overbezetting van 10
procent prima kan, blijkt uit Canadees onderzoek dat de kreupelheid
dan flink toeneemt. Het idee dat onderdanige koeien wel zo slim zijn
om te gaan liggen als de anderen aan het voerhek staan en vice
versa, gaat namelijk niet op. Een Canadese stal werd volgehangen
met camera’s en sensoren om te zien welke invloed huisvesting en
management hebben op het gedrag en de gezondheid van koeien.
Een van de grootste risicofactoren voor kreupelheid bleek het aantal
lig-uren. Alleen dan worden poten immers ontlast.
Onderdanige koeien
Uit de beelden werd duidelijk dat de hele koppel op dezelfde
momenten wil liggen en eten. Bij overbezetting bleef dit patroon
gelijk. Het gevolg: onderdanige koeien bleven dom staan kijken op
de roosters en kregen daardoor minder lig-uren, meer kreupelheid en
een lagere droge stofopname. Bij 100 procent stalbezetting lag de
koppel gemiddeld 13 uur per dag
in de box. Bij 120 procent
bezetting was dit nog 12 uur.
Los van overbezetting bleek
huisvesting een grote invloed te
hebben op het aantal lig-uren:
door7,4 kilozaagsel op een matras
(met achterrand) te strooien in plaats van1 kilo, nam het aantal liguren van 12 naar 14 uur toe. Het verbreden van de boxen van 112
naar122 centimeter zorgde voor een toename van 13 naar 14 uur
ligtijd. Wanneer de schoftboom zich op1,3 metervan de achterrand
bevond, bleven koeien 1,1 uur met de voorpoten in de box staan
kijken. Door de schoftboom vooruit te schuiven naar1,9 meter nam
dit af tot 0,7 uur.
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Invloed op bevangenheid
Verder bleken koeien op matrassen 80 procent beschadigde hakken
te hebben, op zaagsel 25 procent en op zand slechts 5 procent. Ook
het verschil tussen een betonvloer en een rubbervloer bleek enorm:
de kans op kreupelheid was bij vaarzen 3,6 keer groter.
Jongvee tot afkalven in een potstal huisvesten werkt averechts; hun
klauwen zijn extra gevoelig als ze op beton komen.
Dat kreupelheid al gevolgen heeft voordat het ontdekt is, werd ook
aangetoond: al gemiddeld 44 dagen voor de waarneming treedt
productieverlies op, wat aanhoudt tot 54 dagen na de behandeling.
Koeien blijken bovendien al13,6 kg te zijn afgevallen, zodra de
kreupelheid wordt ontdekt. Huisvesting – en dus het aantal lig-uren –
is zelfs van grotere invloed op bevangenheid dan voeding, werd
geconcludeerd.
Bron: melkvee

Ingezonden foto.
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Bijna vergeten varkensziekte
Bij diarree bruin/rood van kleur bij vleesvarkens van 40-60 kg
gehuisvest in een oude openfront stal. Zeker 50 procent van de
dieren heeft verschijnselen in meer of mindere mate; de varkens
vreten niet meer maar hebben wel erge dorst. De uitval is hoog (5-10
procent) en verder zijn er veel slijters die later voor een groot deel
uitvallen. Met dit geval werd in juni van dit jaar een dierenarts in
Nederland geconfronteerd op een vleesvarkensbedrijf. Bij deze
klinische verschijnselen kun je denken aan PIA, salmonella, vibrio
dysenterie en eventueel PED. Door nader onderzoek op mest en
door sectie, bleek dat we hier te maken hadden met
varkensdysenterie, vroeger ook wel vibrio genoemd.
Na een infectie met Brachyspira hyodysenterie (vibrio) kunnen de
varkens acuut neervallen, binnen enkele uren sterven of ze
ontwikkelen in een periode van enkele dagen een slijmerige
rood/bruine diarree met daarin kleine stukjes/klontjes. Het ontstaan
van de diarree beperkt zich tot de dikke darm en daardoor krijg je
zeer snel uitdrogingsverschijnselen (50 procent van het vocht in de
dunne darm wordt normaal in de dikke darm weer door het lichaam
opgenomen) met groot verlies aan elektrolyten. Het gevolg is
verzuring en sterfte door hartfalen. De infectie met Brachyspira
hyodysenterie gaat voornamelijk via de mest, maar ook in
waterpoelen kan de bacterie zich handhaven en zo direct of indirect
contact (mensen, materialen, vliegen, muizen) de dieren infecteren.
De ziektekiem blijft heel lang infectieus (dragers 70 dagen) maar ook
in de mest, water (61 dagen), vliegen en muizen (108 dagen) blijft de
kiem lang aanwezig.
Stress
Dieren die geïnfecteerd worden, maken de ziekte door en wanneer
zij hersteld zijn ontstaan er symptoom loze dragers die de bacterie
naar hun omgeving kunnen uitscheiden en zo andere varkens direct
(zeug big, vleesvarken vleesvarken) of indirect kunnen besmetten.
De incubatieperiode loopt van 2 dagen tot wel 3 maanden, waarbij
omstandigheden zoals voerwisselingen/samenstelling, stress en
temperatuurswisselingen de ziekteverschijnselen kunnen oproepen. 7

Een uitbraak van dysenterie geeft veel uitval (20 procent of meer) en
schade door groeiverlies, de voerconversie stijgt en er worden
varkens afgekeurd bij aflevering. De kosten voor medicatie, reiniging
en desinfectie stijgen ook. Her infectie in de stal geeft om de vier
weken vaak weer een opleving van de ziekteverschijnselen en de
dieren moeten opnieuw behandeld worden; zo sleept het proces zich
voort tot aan het afleveren. Het is dan ook een kunst om de motivatie
bij varkenshouder en dierenarts erin te houden.
Aanpak
De behandeling is erop gericht om de ziektekiem met antibiotica te
onderdrukken, het vochtverlies tegen te gaan en het verlies aan
elektrolyten aan te vullen. Verder moet de voeding worden
aangepast (meer vezelrijk). Zeker op brijbedrijven met bijproducten,
wat in deze casus het geval was, moet men voorzichtig zijn met
voerwisselingen en samenstelling omdat hierdoor de
ziekteverschijnselen kunnen worden opgewekt. Uw dierenarts weet
welke antibiotica effectief zijn en met welke intervallen behandeld
moet worden. Vaak is het een opeenvolging van antibiotische
behandelingen tot het afleveren.
Grondig reinigen
Bij de behandeling van dysenterie wordt ook beschreven dat het
goed is om de mest tijdens de antibiotische behandeling zoveel
mogelijk uit de hokken te verwijderen om het her
besmettingsrisico te verkleinen. Deze maatregel
is niet zo makkelijk overal te realiseren. Na het
afleveren van de varkens is de vastere mest
handmatig in de put geschoven en vervolgens is
de stal in geschuimd met een inweekmiddel om
het vuil en ook de biofilm te verwijderen. Daarna
is de stal gereinigd met de hogedrukspuit, maar wel nagespoeld met
lage druk. Op deze wijze spel je op een rustige manier alle deeltjes
die je met de hogedrukspuit in het rond hebt gejaagd, weer in de
mestput. Dan laat je alles goed opdrogen en na droging ontsmetten,
naspoelen en weer opdrogen. Speciale nadruk moet ook liggen op
ongediertebestrijding. Dat is ook een belangrijke schakel in de
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besmettingsroute en het inhuren van een gespecialiseerd bedrijf
heeft de voorkeur boven doe-het-zelf. Let wel, de muizen scheiden
nog heel lang dysenterie kiemen uit!
Discussie over “goede” bacteriën die door schoonmaken gedood
worden is onzin, want je weet niet van tevoren of er “goede” dan wel
“kwade” kiemen aanwezig zijn. Als het goed is nemen de dieren de
“goede” zelf in hun darmen mee. Dat reiniging extra water kost en
meer mest geeft is zeker en niet reinigen/ontsmetten kan een keuze
zijn, maar bedenk wel de risico’s die het met zich mee brengt.
Bron: blad Varkensbedrijf

Status van uw voersilo’s
Zoals u misschien wel vernomen heeft uit de media, is pasgeleden
bij een collega diervoederbedrijf een tragisch ongeluk gebeurd met
dodelijke afloop. Een chauffeur van
het betreffende bedrijf is tijdens het
vullen van een silo verongelukt. De
silo bleek niet bestand tegen de
krachten die vrij komen tijdens het
lossen. De chauffeur stond onder
de appendagekast waar de silo
bovenop viel met de dood tot
gevolg.
Dit bewijst maar weer eens dat een
ongeluk in een klein hoekje kan
zitten. Wij willen u daarom ook
vragen eens kritisch naar uw silo`s
te kijken. Vele silo`s zijn inmiddels al jaren oud. Door het vrijkomen
van de krachten tijdens het vullen en het gewicht wat ze moeten
dragen zijn ze misschien niet meer zo stevig als het lijkt. Kijk tijdens
het lossen van uw voer eens met onze chauffeur kritisch naar de
conditie van uw silo`s. Dan is beter te zien wat de silo doormaakt.
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Nieuw in ons assortiment
Zuid Oost Salland Uiermint

.

Deze nieuwe uiermint heeft in tegenstelling
tot andere uiermint een hoger percentage
Japanse pepermuntolie nl 36% hetgeen
zorgt voor een nog
krachtiger werking.
De prijs is zeer voordelig

500ml
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€16.95
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