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Aan de leden en afnemers
Eindelijk hebben we nog iets vorst gehad. Een echte winter kunnen
we het niet noemen. Jammer want voor de ziekte druk, is een goede
vorst periode altijd goed. Het jaarverslag is weer gereed en we
kunnen terugkijken op een goed jaar. Ook in 2015 hebben we een
omzetstijging gehad en we hebben de kosten per 100 kg kunnen
laten dalen, terwijl we door de verbouwing ook aardig wat extra
kosten hebben gehad. Dit komt ook mede door de extra omzet die
we tijdelijk voor onze con-collega Booijink draaien.
De marge hebben we vorig jaar, net zoals andere jaren, scherp
gehouden. Dit zien we ook bij prijsvergelijken bij onze leden. Echter
door de stijgende omzet hebben we qua resultaat onze
doelstellingen gehaald.
Grondstofprijzen
De grondstofprijzen blijven een dalende tendens houden. Zowel op
de energie (granen) als eiwitkant. Hierdoor blijft de verwachting dat
de mengvoederprijzen verder blijven dalen. Dit is gezien de
opbrengstprijzen ook zeker nodig.
De weersverwachtingen zijn overal goed. Als deze normaal blijven,
kunnen we weer grote oogsten verwachten en zullen de voorraden
weer verder oplopen. Deze hogere voorraden zullen dan vervolgens
weer een daling van de grondstofprijzen bewerkstelligen.
Daarnaast draait de economie in China ook minder en deze grote
afnemer op de wereldmarkt trekt minder aan de grondstoffen. Ook dit
geeft weer een positief effect op de voorraden van grondstoffen in de
wereld.
Kunstmeststoffen
De meststoffen omzet (m.u.v. de kalkmeststoffen) is ook vorig jaar
weer verder gestegen. De afname van kalkmeststoffen is bij ons zeer
schommelend over de jaren heen. De meststoffen laten we naar
volle tevredenheid door Ecotrans bezorgen.
Belangrijk hierbij is om indien mogelijk 2 dagen van te voren te
bestellen. Mocht het zijn, dat u beperkt ruimte hebt op het erf om bij
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de kunstmestsilo te komen, geeft het even aan. Ecotrans heeft grote
en kleine vrachtwagens en kan een kleinere sturen indien
noodzakelijk.
Mocht u hier omtrent klachten hebben, laat het ons dan ook weten,
want uw mening is belangrijk en horen we graag.
Jaarvergadering en Op- en Overslag Lochem
Zoals reeds eerder gemeld, zal de jaarvergadering op dinsdag 22
maart plaats vinden. Het eerste deel is het behandelen van de
jaarcijfers en in het tweede deel gaan we uitgebreid in op de vorig
jaar aangekochte op- en overslag locatie in Lochem. We zullen
hierbij de ervaringen van afgelopen half jaar laten zien en wat dat
voor gevolgen voor uw mengvoerprijs heeft gehad. Daarnaast komen
ook de andere voor- en nadelen aan de orde en hoe wij in de
toekomst met de locatie verder gaan. Dat betekent dat wij ook
uitgebreid stil zullen staan bij de oprichting van de nieuwe coöperatie
de OOCON (Op- en Overslag Coöperatie Oost Nederland). Al met al
beloofd het een zeer interessante avond te worden.
U en uw partner zijn van harte uitgenodigd. Dus noteer de avond
vast in uw agenda en zorgt dat u hem niet mist.
Productie Booijink
In Luttenberg wordt hard gewerkt aan de opbouw van de
productielocatie en zoals het er nu naar uitziet zal in maart de
productie weer starten. Dat betekent dat bij ons de rust weer terug
keert en we verder kunnen gaan met de laatste werkzaamheden in
het kader van de grote verbouwing. We hopen dan ook dat we voor
de zomervakantie alle aanpassingen gereed hebben.
Daarnaast kan het zijn dat u onze mooie oplegger hebt zien rijden
met een vrachtwagen van Booijink. Dit komt doordat wij problemen
hadden met onze truck. Zo heeft Booijink hiermee ons weer uit de
brand geholpen.
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VoederWaarde.nl
Het is mooi om te zien, hoe VoederWaarde.nl op dit moment in
Nederland leeft. Het is belangrijk voor u als afnemer dat u krijgt, wat
u koopt en dat dit ook juist op de bon vermeld wordt. Het blijkt toch
steeds weer, dat hier behoorlijke afwijkingen in kunnen zitten. Wij zijn
er daarom trots op, dat bij ons de samenstellingen en declaraties op
de bon onafhankelijk gecontroleerd worden door VoederWaarde.nl.
Bij het constateren van plotselinge tegenslagen, maar ook
verbeteringen in technische resultaten is dit een belangrijk
hulpmiddel gebleken. Hierdoor weet je zeker dat wat je besteld hebt
ook in de silo komt.
Sector dag rundvee
Op 10 maart houden we weer onze sectordag rundvee. U en uw
partner zijn van harte uitgenodigd Het volgende Zuid-Oost Salland
nieuws zullen wij u vertellen hoe de dag is bevallen.
Digitale facturatie
Tot slot wijzen wij U op de mogelijkheid van digitale facturatie. 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.
Hans Verheul
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Melkvee expert 2016
Hieronder vind u weer de resultaten van ons melkveeexpert systeem
over 2016. Klanten van ons kunnen hier vrijwillig aan meedoen.
Hiervoor zijn gegevens nodig van de melkcontrole, melkfabriek, onze
voerleveranties en eventueel bijproducten gebruik. Bijproducten
dienen handmatig ingevuld te worden, de overige gegevens worden
automatisch ingelezen. Gelukkig hebben wij onder ons
klantenbestand een grote deelname aan dit systeem. Dit is ook zeer
belangrijk voor ons als bedrijf zodat wij onze technische resultaten
kunnen monitoren met andere mengvoerbedrijven. Ook voor de
melkveehouder levert dit met relatief weinig werk veel informatie op.
Zo worden bijvoorbeeld van elk kwartaal gemiddelden berekend
zodat vaker per jaar een vergelijking van uw eigen bedrijf ten
opzichte van het gemiddelde kan plaatsvinden.
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Technisch

2011

2012

2013

2014

2015

82

81

85

90

93

Kg melk per koe per jaar

8517

8367

8539

8395

8626

Vet%

4,53

4,53

4,50

4,44

4,48

Eiwit%

3,56

3,59

3,57

3,54

3,58

Kg krachtvoer per 100 kg meetmelk

21,1

21,4

21,7

21,0

21,7

Kg krachtvoer uit bijproducten per
100 kg mm

2,2

1.8

1,8

1,4

1,4

23,3

23,2

23,5

22,4

23,1

169

172

170

21

21

21

Gem. aantal koeien

Totaal kg krachtvoer per 100 kg
meetmelk
Celgetal
Ureum
Economisch
Melkgeld per 100 kg mm
Tot. krachtvoerkosten per 100 kg
mm

Saldo per 100 kg mm

Saldo melk-voer per koe per jaar
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35,08

32,51

37,46

37,05

29,28

5,64

6,40

6,95

6,47

6,26

29,44

26,11

30,51

30,58

23,02

2725

2121

2015 is het jaar van de afschaffing van het melkquotum. Dit was na
maart duidelijk te merken toen er wat meer gevoerd werd en ook
duidelijk harder gemolken. In de zomer liep dit mooi door, in het
najaar ging het opeens een stuk moeizamer in veel gevallen. De
gehalten werden mede daardoor wel
zeer hoog. Gelukkig molk het vanaf ½ november weer een stuk
makkelijker. Dit alles heeft er in geresulteerd dat de productie met
ruim 200 kg is gestegen, met daarnaast beste gehalten. Ter
vergelijking: de gehalten bij FC waren over 2015 gemiddeld 4,39%
vet en 3,54% eiwit. Gehalten zijn al jaren een sterk punt van ons,
afgelopen jaar is dat wederom bewezen.
Het krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk is licht gestegen, de
krachtvoerkosten 0,21 gedaald. Dit betekend ook dat de
krachtvoerprijs wat gezakt is afgelopen jaar. Al met al is het saldo
uiteraard wel een stuk lager dan in 2014. Klein lichtpuntje op dit
moment is dat de krachtvoerprijzen gestaag nog wat verder
zakken…

7

Voorkom kalverdiarree
Kalverdiarree wordt veroorzaakt door een combinatie van
omgevingsgerelateerde en infectueuze factoren. Naast bacteriën
(zoals E. coli) en virussen (zoals rota- en coronavirussen) zijn
parasieten een veelvoorkomende oorzaak van diarree bij kalveren.
Cryptosporidia bijvoorbeeld staan wereldwijd op de derde plaats als
het gaat om veroorzakers van diarree. Hoe voorkom je dat
kalverdiarree tot sterfte leidt?
Weerstand versterken
Veruit de belangrijkste maatregel om kalversterfte en kalversterfte te
voorkomen, is een vroege en adequate biestgift. Dit helpt het kalf
weerbaar te maken tegen
ziektes. Een kalf heeft direct na
geboorte, binnen 1 uur, 4 liter
biest van gecontroleerde
kwaliteit nodig.
Hygiënemaatregelen
Wie kalverdiarree structureel
wil verlagen moet vooral veel
aandacht besteden aan
preventieve maatregelen, zoals een consequent
hygiënemanagement.
Over het algemeen is het besmettingsrisico in groepshokken groter
dan bij individuele huisvesting in iglo's of kalverboxen. De fysieke
scheiding van jonge kalveren geeft een sterke verlaging van de kans
dat ziekteverwekkers overgaan van kalf tot kalf. Let bij groepshokken
dan ook goed op de hoeveelheid ruimte per kalf en de hygiene op de
plek waar ze liggen. Deze moet goed ingestrooid en droog zijn.
Neem de juiste hygiënemaatregelen om economische schade door
prestatieverlies te voorkomen.
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Dit verkleint de besmettingskans aanzienlijk. Het regelmatig reinigen
en desinfecteren van de kalverstallen is daarbij een effectieve
maatregel en essentiële voorwaarde.
Een adequate reiniging en desinfectie bestaat in principe uit zes
stappen:
1.
grof reinigen
2.
inweken
3.
reinigen
4.
spoelen
5.
drogen
6.
ontsmetten
•
Gebruik bij het reinigen van de oppervlaktes standaard een
schuimreiniger, zodat ook alle vuildeeltjes (zoals eiwitten en vetten)
goed worden verwijderd.
•
Na het reinigen nog even met een scherp oog controleren,
wanneer het oppervlak droog is. Vuilspetters kunnen eenvoudig over
het hoofd worden gezien.
•
Parasieten, waaronder cryptosporidia en coccidia, zijn zeer
goed bestand tegen ontsmettingsmiddelen. Standaard
ontsmettingsmiddelen met een breed werkingsspectrum zijn niet
effectief genoeg. De hoeveelheid ziektekiemen moeten worden
verkleind.
•
Gebruik daarom een speciaal desinfectiemiddel op basis van
chloorsresolen. Gebruik alleen ontsmettingsmiddelen die voldoen
aan de DVG0-richtlijn, om er zeker van te kunnen zijn dat ook alle
parasieten worden uitgeroeid. Zorg er hierbij voor dat u de juiste
concentratie hanteert.
Bron: Sprayfo
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Focus,
Varkenshouders zoeken naar mogelijkheden om het rendement te
vergroten. Met een kleine of zelfs zonder investering kunnen
varkenshouders een grote slag maken door het aflevermanagement
van de vleesvarkens grondig onder de loep te nemen. Want
geschatte inkomstendervingen van tienduizenden euro’s zijn geen
uitzondering. 4 euro per afgeleverd varken laten liggen; dat is niet zo
heel moeilijk te realiseren. Zeker bij bedrijven die beren leveren. Het
leveren buiten de ideale gewichtstrajecten blijkt nog altijd één van de
grootste faalkosten in de sector te zijn. Op basis van Duitse
gegevens heeft onderzoeksbureau
Hijdeporc in 2013 een analyse gemaakt
over 238.000 vleesvarkens. Daaruit
bleek dat in Duitsland slechts 70
procent van de vleesvarkens binnen het
ideale gewichtstraject werden geleverd.
16 procent was te licht en 14 procent
was te zwaar. Gerekend met de toen
geldende kortingstarieven,
concludeerde Hijdeporc dat dit per
afgeleverd varkens 4,41 euro kostte.
Wie de faalkosten in het
aflevermanagement wil terugdringen, moet beginnen met het
analyseren van de gegevens. En niet op basis van gemiddelden
oordelen. De spreiding binnen het koppel is zeker zo belangrijk om te
weten. Een grote spreiding is namelijk verantwoordelijk voor grote
kortingen. Je moet altijd denken in functie van rendabiliteit en dus
zeggen gemiddelden niets. In de praktijk blijkt echter dat veel
bedrijven alleen maar naar de gemiddelden kijken en niet naar de
totstandkoming daarvan. Een mogelijk gevold van te zwaar leveren is
een daling in het percentage mager vlees. Dat kost je op twee
fronten geld, namelijk vanwege de levering buiten het gewichtstraject
en het lager percentage mager vlees zorgt voor een lagere
uitbetaling. Dat kost een veehouder al geld, maar daarbovenop komt
ook nog de toegenomen kostprijs. In die ene week dat het varken
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langer ligt, wordt het voer niet meer omgezet in spier, maar in spek.
En die kilo’s worden dus niet betaald. Op het moment dat men inzicht
heeft in waar de faalkosten zitten, kan er ook op gehandeld worden.
Want niet alleen gewichten en mager vlees-percentage maken
onderdeel uit van de uitbetalingssystematiek, ook het percentage
aandoeningen speelt een rol. Door het percentage aandoeningen
mee te pakken in de analyse is het mogelijk om verbanden te trekken
en een gemeenschappelijke oorzaak te vinden. De belangrijkste
maatregel die van een varkenshouder moet nemen om zo min
mogelijk gewichtskorting te krijgen, is van start gaan met een
uniforme big. Echter de uniforme big staat onder
druk, omdat de nadruk bij vermeerderaars ligt op
aantallen biggen, wat ten koste gaat van de
kwaliteit van de big. Onderzoek bewijst dan een
lager geboortegewicht gecorreleerd aan een lager
speengewicht. Maar zelfs als de mestronde
afgetrapt wordt met een volledig uniform koppel,
zal er spreiding in het koppel ontstaan in de daarop volgende 100
dagen. Tussentijds de varkens uniformeren wordt ten stelligste
afgeraden, omdat de daaropvolgende rangordebepaling veel energie
kost. Het afleveren van de groep begint met het laden van de koppen
uit de groep. Ook hier valt marge te behalen. De kop wordt vaak wat
ruim genomen vanwege transportkosten. Het is niet uitgesloten dat
de hogere kosten bij een kleinere kop worden goedgemaakt door
een betere verwaarding van de geleverde varkens en een hogere
bezettingsgraad. Als je uit een afdeling van 100 dieren laad je de tien
zwaarste varkens. Dan is je afdeling nog steeds voor 90 procent
bezet, die je bij een volgende levering kunt leveren. Laad je er 20 uit
omdat je de transportkosten wilt drukken, dan staat 20 procent van
de afdeling enkele weken leeg. Los van de vraag of de 10 extra
varkens wel voldoen aan de specificaties van de afnemer, kost de
lagere bezettingsgraad ook geld. 1 procent bezettingsgraad minder is
1 procent lagere voerwinst. Er valt dus ook bij het uitkiezen van de
varkens nog veel te optimaliseren. Ook in een gesloten
bedrijfsvoering, niet laten leiden door de opkomende biggen. Soms is
het beter om een koppeltje biggen te verkopen en de vleesvarkens
een week later af te leveren.
Hulpmiddelen
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BronchActive voor gezonde luchtwegen
BronchActive is een vloeibaar aanvullend diervoeder voor kalveren
en wordt vanaf de eerste melkvoeding gedurende 6-8 weken 2x
daags aan de melk toegevoegd. BronchActive bevat een complex
aan etherische oliën met de volgende eigenschappen:
Ondersteunt een gezonde functie van de luchtwegen
Reguleert de spijsvertering
Stimuleert de (lever)stofwisseling
Wekt krachtig de eetlust op
Hierdoor verbetert de weerstand en vitaliteit van
de kalveren in de eerste 6-8 levensweken. De
eetlust neemt zichtbaar toe.
• BronchActive wordt al sinds 2010 succesvol
ingezet in de vleeskalversector
ter voorkoming van luchtwegproblemen.
• Naast de slijmoplossende werking en het openen
van de bronchiën wekt BA krachtig de eetlust op.
• Het opwekken van de eetlust met BronchArom is
vooral een oplossing voor melkveebedrijven, die
problemen hebben met de opstart van pasgeboren kalveren.
• Ca. 80% van de veehouders herkent dit probleem en de volgende
situatie: Kalveren ogen ca. 4 dagen gezond, maar veel kalveren
krijgen een dip vanaf dag 5. De eetlust neemt af, het kwakkelen
begint en diarreeproblemen nemen toe.
• Als kalveren vanaf de biestvoeding BronchActive krijgen, kan de
drinklust en gretigheid zelfs zo sterk toenemen, dat oplettendheid op
zijn plaats is. Zieke kalveren behouden namelijk opvallend goed de
eetlust, ondanks de ziekte. Ze kunnen dus wel ziek zijn, maar
vertonen minder symptomen. Vindt u een betere eetlust bij zieke
kalveren een voordeel?
• Voordeel als kalveren blijven drinken bij diarree of koorts: de
kalveren blijven energiek en herstellen sneller.
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Wat kost het eigenlijk voor zoveel weken?
BronchActive kost:
250 ml startverpakking = € 0,09/kalf/dag = € 0,63/kalf/week
1 ltr voordeelverpakking = € 0,08/kalf/dag = € 0,56/kalf/week
3 ltr navulverpakking = € 0,06/kalf/dag = € 0,42/kalf/week
De kosten voor BronchActive liggen voor ca. 10 weken tussen de
€ 4,00 en € 6,00 (afhankelijk van de verpakkingsgrootte).

BronchActive is in de winkel Heeten verkrijgbaar
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ACTIE Pyrogenium wordt herhaald!
Wegens succes verlengd: vanaf 1
maart t/m 8 april 2016 herhalen wij de
verkoopactie van Pyrogenium ''6 flesjes
halen, 5 betalen'' bij aankoop van een
6-pack.

Pyrogenium compositum
Bij beginnende ontstekingen
Bij acute ziekteprocessen met ontstekingen en koorts
Stimuleert de lichaamseigen afweer
0 dagen wachttijd voor melk en vlees
Levert een bijdrage aan het verminderen van het antibioticagebruik
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Mooi dat het zo kan !
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Te koop Nieuw Klauwbekapbox!!
Wegens overcompleet
-Merk: Dutch hoofcare
-Extra zware uitvoering
-elektrisch bedienen achterpoot takel
-voorbereidt op achterbeugel i.p.v ketting -incl.
voorpoottakels -extra brede buikband stekkerdoos -incl. vanghekken met handige
steun voorslijptol en houder voor potje -voorhek
volledig te openen en buizen te demonteren
wanneer koe klem zit
Voor meer info kunt u bellen met 06 13206366
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