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Aan de leden en afnemers
De eerste maand van het jaar zit er op. Ze zeggen dat het winter is,
maar het lijkt meer op de herfst. Regelmatig werd er vorst verwacht,
maar zoals je van een weerman/vrouw kan verwachten, de mooiste
voorspellingen komen zelden uit. Over droogte hoeven we het
voorlopig in ieder geval niet te hebben.
De daling van de voerprijzen gaat langzaam verder, maar hard gaat
het niet. De opbrengstprijzen laten her en der een voorzichtig herstel
zien, maar in veel sectoren wordt nog steeds onder kostprijs
geproduceerd.
Het jaar is afgesloten en wij zijn druk bezig met de balans. De
voeromzet is vorig jaar met 8,4 % gestegen en daar zijn we trots op.
En dan hebben we de extra productie van Booijink nog niet eens
mee geteld. Goede resultaten vertellen zich vanzelf voort. Daarnaast
zijn we nog steeds bezig met de laatste loodjes van de uitbreiding
van de fabriek. We hebben een gevel extra geïsoleerd en er komt
nog een extra afvoertransport van 1 doseerweegschaal. De laatste
stand willen we graag met u bespreken op de jaarvergadering en we
zullen dan ook uitgebreid de OOCON (Op- en Overslag Coöperatie
Oost Nederland) met u bespreken. Deze hebben wij opgericht met
ABZ diervoeding om de locatie in Lochem nog beter te benutten.
De jaarvergadering zal op dinsdag 22 maart gehouden worden.
Noteer deze datum maar in uw agenda. U en uw partner zijn dan
weer van harte welkom.
Grondstofprijzen
De daling van de grondstofprijzen zet langzaam door. De
verwachting is echter dat er geen grote schommelingen komen de
komende maanden. Hierdoor zullen de mengvoerprijzen licht dalen.
In april is de oogst op het zuidelijk halfrond in volle gang en komen
de eerste voorspellingen inzake de inzaai over het noordelijk
halfrond. Dan worden de echte veranderingen van grondstofprijzen
verwacht.
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Omzet
Zoals eerder vermeld is de omzet bekend. Wij hebben in 2015 een
omzetverhoging van mengvoeders van 8,4 % gerealiseerd. Dit
hadden we in het begin van het jaar niet voorspeld. Wij hebben altijd
gesteld, dat wij graag gemiddeld 5% per jaar groeien en de laatste
jaren is dat niet gelukt om te halen. We zaten er namelijk steeds
boven. Daarnaast hebben we ook een gedeelte van de productie van
Booijink gemaakt. Goed nieuws is dat de opbouw van Booijink
voortvarend gaat en we hopen binnen enkele maanden dat de
productie weer helemaal door Booijink zelf wordt geproduceerd.
Daarnaast is de omzet van de winkel ook weer licht gestegen. Ook
hiermee laten we zien, dat we tegen de landelijk daling in werken en
goed contact met de klant zeer belangrijk is.
Jaarvergadering en uitbreidingsplannen
Dit jaar zal de jaarvergadering op dinsdag 22 maart plaats vinden.
Het eerste deel is het behandelen van de jaarcijfers en in het tweede
deel zullen wij uitgebreid stil staan hoe wij verder gaan met de op- en
overslaglocatie in Lochem.
Daarnaast zal er een tweede spreker zijn met een interessant
onderwerp. Wie dat zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Als wij
meer weten zullen wij het u uiteraard laten weten. Maar dat het
interessant wordt, staat nu al vast.
Noteer de avond vast in uw agenda want deze avond wordt een
interessante avond over de toekomst van uw coöperatie.
Varkensvoorlichting
Om onze vaste varkensvoorlichter Mark Aarnink te ondersteunen
huurden wij Walter Wagemans in. Hij begeleide onze
varkenshouders (met name de zeugenhouders). Walter heeft echter
per 1 februari ander werk gevonden en gaat aan de slag bij CEB in
Lettele.
Wij zijn momenteel aan het kijken en in overleg met de betreffende
varkenshouders om te kijken hoe wij de begeleiding in de toekomst
het beste kunnen invullen. Wij wensen Walter heel veel succes in zijn
nieuwe functie.
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Nieuwe aanwinst
Tevens kan ik u melden, dat Niek Schoot Uiterkamp en Noraly
Bosma op 26 november vorig jaar de trotse ouders zijn geworden
van een mooie zoon Jens. Hierbij willen wij ze dan ook hartelijk
feliciteren met de nieuwe aanwinst. En natuurlijk feliciteren wij ook
grote broer Brent met zijn nieuwe broertje.
Hans Verheul
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Actualiteiten mestbeleid.
Het bemestingsseizoen staat weer voor de deur. Dit betekend dat u
een aantal zaken als veehouder weer op een rijtje moet zetten.
Hieronder volgen een aantal tips/adviezen hiervoor.
 De gebruiksnormen voor dierlijke mest op grasland en
bouwland blijven precies dezelfde dan in 2015. Voor
derogatiebedrijven op zandgrond blijft de stikstof norm uit
mest dus 230 kg. De fosfaat blijft ook gelijk en is afhankelijk
van de fosfaattoestand(laag-neutraal-hoog).
De normen voor de hoeveelheid kunstmest die gestrooid mag
worden veranderen ook niet.
 De verwerkingspercentages zijn dit jaar aangepast.
Verwacht u een bedrijfsoverschot, dan moet u een deel (%)
van de mest laten verwerken. Het percentage dat u moet laten
verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt en
verschilt per jaar. De percentages worden jaarlijks vastgesteld.
Deze percentages gelden voor de hoeveelheden fosfaat die
onder de Melkvee fosfaat referentie(MFR) vallen. Alle fosfaat
boven de MFR dient volledig verwerkt te worden of er moet
eventueel extra grond voor aanwezig zijn. Wij hebben een
rekenmodule om te berekenen of u voldoet aan de AMVB
Grondgebonden Veehouderij.
Verwerkingspercentages mest
Regio

2014

2015

2016

Zuid

30%

50%

55%

Oost

15%

30%

35%

Overig

5%

10%

10%

 Let er goed op dat indien u meedoet aan derogatie, er
voldoende grondmonsters zijn en met een geldige
monsterdatum.
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Monsters genomen tussen 1 februari 2012 en 15 mei 2012
zijn in 2016 wel geldig voor derogatie, maar niet voor
fosfaatdifferentiatie. Monsters voor 1 februari 2012 zijn dus
sowieso niet meer geldig!
 Uit de mestboekhoudingen van 2015 blijkt dat het BEXvoordeel nog wel eens wisselend is. Trend is wel dat het BEX
voordeel in elk geval wat kleiner wordt doordat er steeds
minder mais mag worden verbouwd door de strengere
derogatie eisen. Ook waren er in veel gevallen graskuilen
vanuit 2014 aanwezig met een bovengemiddeld fosfor
gehalte. Hierdoor was het ook moeilijk om een goede
voorspelling te maken hoeveel VVO’s er afgesloten dienen te
worden.
Hierbij een paar tips om een goede BEX te draaien:
o indien u extra ruwvoer moet aankopen, koop dan zoveel
mogelijk mais aan en zo weinig mogelijk grasproducten
o kies, indien u natte bijproducten voert, zoveel mogelijk voor
aardappelproducten en perspulp. Bierbostel,
tarwegistconcentraten en maisgluten zijn minder gunstig.
o bij hoge fosforgehalten in het kuilvoer goed opletten welke
eiwitcorrectie er gebruikt wordt. Raapschroot bevat relatief
zeer veel fosfor, soyaschroot weinig.

I
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Eerste acht levensweken bepalen levensproductie
Wie de melkproductie van zijn koeien wil verhogen, denkt al gauw
aan het verbeteren van het voer of management. Niet onbelangrijk,
maar uit onderzoek blijkt dat de sleutel voor een hogere
levensproductie voor een groot deel
in de opfok ligt. De groeisnelheid
voor het spenen heeft een directe
invloed op de latere melkproductie.
De eerste acht levensweken van
een kalf blijken uit verschillende
onderzoeken bepalend te zijn voor
de melkgift. In deze weken wordt de
basis gelegd voor de uiervorming: een kalf dat meer melk drinkt en
daardoor sneller groeit, ontwikkelt meer uierweefsel en meer actieve
melk producerende cellen. De groeisnelheid voor spenen draagt
volgens studies zo’n 20 procent bij aan het succes van de eerste
lactatie: een groter aandeel dan de genetische aanleg.
Meer melk is meer produceren
In 2005 al toonde onderzoek van de universiteit van Michigan aan
dat de voeding in de eerste acht weken bepalend is voor de
ontwikkeling van het uierweefsel. Kalveren die in deze periode
gemiddeld 670 gram per dag groeiden, ontwikkelen anderhalf keer
zoveel uierweefsel en zelfs twee keer zoveel melkkliercellen als
kalveren die 400 gram per dag groeien. Voeding in de latere
maanden van de opfok heeft daar nauwelijks nog invloed op. Een
nieuwe studie van de universiteit van Cornell toont zelfs aan dat een
goede groei in de periode voor het spenen zo’n 2.200 kg extra
melkproductie betekent tijdens de eerste drie lactaties. Bovendien
heeft de groei per dag vóór spenen direct invloed op de uitval op
latere leeftijd. De opbouw van het afweersysteem volgt voor het
lichaam pas na de ontwikkeling van vitale organen, botten en
spieren. Bij een beperkte groei ontwikkelt het immuunsysteem zich
dan ook onvoldoende.
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•

Advies: zorg dat de kalveren veel (kunst)melk drinken
voor het spenen. Controleer de afstelling van de
drinkautomaat en zorg voor een optimaal voerschema.

Voldoende en goede biest
Kalveren die meer biest drinken, presteren later beter. Kalveren
voldoende goede biest laten drinken heeft niet alleen een positief
effect op de groei tijdens de eerste levensdagen, maar ook op de
groei na het spenen. Deze kalveren eten namelijk ook op latere
leeftijd beter en krijgen zo meer voedingsstoffen en energie binnen.
•

Advies: kalveren moeten minstens 3 liter biest van
goede kwaliteit opnemen in de eerste 2 uur na de
geboorte en minstens 6 liter binnen 24 uur na de
geboorte.

Voorkom ziektes
Ziektes bij jongvee zijn vaak nadelig voor de latere productie. Dit
negatieve effect treedt echter alleen op wanneer ziekte resulteert in
remming van de groei. Dit bewijst nog eens dat behoud van een
goede groeicurve cruciaal is voor een hoge levensproductie. Zet
daarom in eerste instantie in op het voorkomen van ziektes bij
jongvee want gezonde kalveren groeien harder. Wordt een kalf toch
ziek, dan is het belangrijk om de groei zoveel mogelijk op peil te
houden. Als de groei achterblijft, gaat dat het eerst ten koste van
spier- en uierweefsel. Juist bij ziekte is goede voeding dan ook extra
belangrijk. Dat geldt ook voor een klimaat dat niet optimaal is.
Energie die het kalf gebruikt om op te warmen, kan het niet
gebruiken om te groeien. Bij kou moet daarom worden
gecompenseerd met meer voer.
•
Advies: zorg voor goede hygiëne en een goed klimaat
om de kalveren gezond te houden zodat ze goed blijven
groeien. Compenseer ziekte of kou met extra
energierijk voer.
Bron: Melkvee.nl

8

Mest duur betaald.
De gestegen mestafzetkosten werken fors door in de kostprijs: 3 tot 4
euro per big en 6,7 tot 9 cent per kilo vlees. “Winst” is er voor een
individuele varkenshouder vooral te halen door minder mest te
produceren. De kosten voor de afzet van varkensmest liggen dit jaar
duidelijk hoger dan in 2014. Een gevolg van een roerige mestmarkt
waarop melkveehouders ook steeds vaker hun partijtje meeblazen.
Prijzen van 20 euro per kuub zijn al lang geen uitzondering meer.
Sterker nog: het is tegenwoordig zelfs het gemiddelde prijsniveau.
DLV-advies, ziet in de markt een bandbreedte van zo’n 6 euro per
kuub, variërend van 17 tot 23 euro. Maar er zijn ook geluiden uit de
markt dat er uitschieters van 25 euro per kuub zijn. Daarmee liggen
de prijzen van de reguliere afzet steeds vaker hoger dan de kosten
voor mestverwerking, die gemiddeld
rond de 17 euro per ton liggen.
Mestverwerking lijkt dus uiteindelijk toch
tot de laagste afzetkosten te leiden. De
hoge mestafzetkosten tellen behoorlijk
door in de kostprijs van biggen en
varkensvlees. Hieronder enkele cijfers
op een rijtje; Uitgangspunt is een gemiddeld zeugenbedrijf met 28,6
afgeleverde big per zeug per jaar en een mestproductie van 5 kuub
per zeugenplaats. Met een variatie in de mestafzetkosten van 17 tot
23 euro per kuub betekent dit 2,97 tot 4,02 euro in de kostprijs van
een big. Een fiks bedrag, zeker wanneer biggen maar 30 euro
opbrengen. Ook bij de vleesvarkens tellen de mestafzetkosten door:
6 tot 8,2 cent per kilo geproduceerd vlees. Uitgaande van een bedrijf
met een mestproductie van een kuub per vleesvarkensplaats, drie
ronden per jaar en een geslacht gewicht van 93 kilo. De
mestafzetkosten blijven op deze manier een belangrijke oorzaak voor
de kostprijsverschillen tussen de Nederlandse varkenshouderij en
haar buitenlandse concurrenten.
Zelf kunnen we wel iets doen aan de hoeveelheid geproduceerde
mest. De mestproductie op vleesvarkensbedrijven varieert tussen 0,7
en 1,3 kuub per vleesvarkensplaats. Bij een afzetprijs van 20 euro
per kuub is dat een verschil van 4,3 cent per kilo vlees.
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Hierbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen droogvoer- en
brijvoerbedrijven. Brij brengt automatisch een hogere mestproductie
met zich mee. Bij een gemiddelde productie van 0,8 kuub per plaats
bij droogvoer en 1,1 kuub per plaats bij brijvoer en 20 euro per kuub
afzetkosten is het kostprijsverschil 2,15 cent. Het verschil loopt op tot
2,47 cent bij afzetkosten van 23 euro per kuub. Een belangrijk deel
van het voerkostenvoordeel tussen droog- en brijvoerbedrijven
(gemiddeld 4,5 cent per kilo geproduceerd vlees) wordt daarmee
teniet gedaan.
Ook op zeugenbedrijven werkt
de beperking van het
mestvolume door. Met 5 kuub
mest per zeug per jaar en 20
euro aan afzetkosten komen de
mestkosten uit op 3,45 euro per
big. Een kuub mest meer of
minder levert een
kostprijsverschil op van 0,69
euro per big. Bij 800 zeugen en 28,6 afgeleverde big per zeug per
jaar: 16000 euro. Naast de hoeveelheid mest zijn de afzetkosten van
mest afhankelijk van de samenstelling van de mest. De totale
mestafzetkosten zijn op te splitsen in kosten die worden betaald voor
het volume en kosten die worden betaald voor fosfaat. De
afzetkosten van fosfaat liggen gemiddeld op 2 euro per kilo fosfaat
en gemiddeld P2O5-gehalte van 3 kilo per kuub mest. Een verlaging
van drie naar twee kilo fosfaat in de mest levert op die manier een
besparing in de afzetkosten op van 2 euro per ton. Dat is een
aanzienlijk verschil.
Technisch is er ook veel mogelijk in het terugbrengen van het
fosfaatgehalte in de mest. Door de energiewaarden van het voer te
verhogen en de verteerbaarheid te verbeteren.

10

Voorverkoop Landbouwfolie
Ook dit jaar weer een voorkoopactie m.b.t. landbouwfolie.
Naast de gebruikelijke silotop en texaleen alpha nu ook de Rani plus
op de lijst. Rani plus is een 3 lagen folie. Dit geeft een nog betere
elasticiteit. Kwalitatief is de Rani plus zelfs nog fractioneel beter dan
de texaleen alpha. De voorkoopactie loopt t/m 13 februari.
Uitlevering en facturering zal eind maart/begin april plaatsvinden.
Voor vragen kunt U altijd contact met ons opnemen.
Louis Schoorlemmer
06-11 45 97 55
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Facebook
Sinds een paar weken hebben we onze eigen facebookpagina.
Wil je ook via facebook op de hoogte gehouden worden van onze
acties. Like ons dan en de aanbiedingen belanden van zelf op uw
eigen pagina.
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