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Aan de leden en afnemers
De eerste helft van het jaar is weer achter de rug. Dit is altijd een
mooi moment om even terug te kijken. Wij als CAVV Zuid-Oost
Salland hebben een goed eerste half jaar achter de rug. Eerst nog de
productie voor Booijink en de laatste 3 maanden weer rust in de tent.
Ondanks dat we meer dan vorig jaar produceren, merken we dat we
het goed binnen 2 ploegen geproduceerd krijgen. Nu kunnen we echt
de voordelen van de verbouwing van vorig jaar merken. Daarnaast
hebben we de locatie Lochem bij onze gemeenschappelijke
coöperatie OOCON ondergebracht en draait de OOCON ook goed.
Ook hier zien we hoe je met weinig mensen veel kunt doen.
Ook in de landbouw gaat het beter. De varkensprijzen zijn eindelijk
weer eens op een niveau dat er weer wat verdiend wordt. De boter
en melkpoederprijs laat een stijging zien, die we uiteindelijk ook in de
melkprijs moeten kunnen terugvinden. Echter hier moet het nog wel
gebeuren. De andere sectoren draaien goed en ook daar wordt geld
verdient. Al blijft het steeds wel zaak als ondernemer om er bovenop
te zitten, want de verschillen tussen de verschillende bedrijven zijn
groot. Als we kijken naar de regelgeving is er nog steeds veel
onduidelijkheid voor de rundveesector. Inzake de fosfaatrechten is er
geen verdere duidelijkheid gekomen. Daarnaast is er een discussie
gaande over de daken met asbest. Er is ook een beweging in
Nederland die (terecht denk ik) concludeert dat we te ver zijn
doorgeschoten. Misschien komt er dan toch weer een praktische
manier van asbest verwijdering en halen we de gestelde termijn van
asbestvrije daken wel.
Grondstofprijzen
Op dit moment (eind juni) zitten we op een belangrijk kantelpunt. De
vooruitzichten zijn nog steeds goed, echter de prijzen waren (met
name door speculatie) toch gestegen. Het lijkt dat de markt gaat
kantelen en er misschien toch weer een daling komt. Echter recent
hebben de Engelsen aangegeven uit de EU te stappen en dat doet
de koers van de euro toch geen goed. Een slechtere koers betekent
hogere importprijzen van grondstoffen.
Aan de andere kant geeft de Brexit onzekerheid en onduidelijkheid
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en dat kan weer resulteren in lagere grondstofprijzen. De toekomst
moet uitwijzen welke kant het opgaat.
Op eindvoer zullen we de komende periode zien, dat de stijging van
de voerprijs zal stoppen en misschien er weer een daling voor in de
plaats komt.
Verbouwing in Haarle
Nu de productie van Booijink weer weg is, kunnen we de laatste
delen van de grote verbouwing realiseren. Recent is de kelder voor
de aparte afvoertransport van één grondstofweegschaal gereed
gekomen. Daarnaast zal in de automatisering perslijn 2 ook in de
nieuwe software komen. Hierdoor zit alles wat na de menger komt in
de nieuwe software geprogrammeerd. In september willen we de
automatische bulkverlading oppakken. Dat is dan ook het laatste
deel van het grote project. Daarnaast zijn de gevels van de loods
vernieuwd. Het asbest wat hierachter zat is verwijderd. Dit geeft ook
een hele verbetering qua aanzicht van het gebouw.
Studieavond varkenshouderij
Op 30 juni is de studieavond voor de varkenshouderij georganiseerd.
We zijn hiervoor naar de locatie in Lochem van de OOCON geweest.
Gestart werd met een lopend buffet, waarnaar er 2 sprekers een
mooi verhaal hielden over voersamenstelling en het vermarkten van
vlees uit een concept. Uiteindelijk was er voor iedereen de
gelegenheid om de locatie te bezichtigen en na een hapje en drankje
is de avond zeer succesvol afgesloten.
Vakantiebestellingen
We hebben het al eerder over gehad, maar toch even voor uw
herinnering. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek,
kantoor, voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u
steeds goed van dienst kunnen zijn. Indien u uw bestelling tijdig
doorgeeft, zullen wij er voor zorgen, dat u hier niets van merkt.
Tenslotte willen wij u namens het hele team van Zuid-Oost Salland
ook een goede en zonnige vakantie toewensen.
Hans Verheul
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Excursie konijnenhouders naar grasdrogerij
Ruinerwold
Op woensdag 25 mei jl. hadden wij een excursie georganiseerd voor
onze konijnenhouders naar de grasdrogerij. Wij begonnen met een
ochtendprogramma hier op
kantoor in Haarle waar
eerst een aantal actuele
zaken de revue zijn
gepasseerd:
- De korrelkwaliteit is
inmiddels weer sterk
verbeterd. De melasse kan
weer iets terug gebracht
worden en de kleimineraal
handhaven we qua niveau.
- De vitaminekorrel blijft wel
een aandachtspunt qua
kwaliteit. Inmiddels is de samenstelling wat aangepast, hetgeen de
korrelkwaliteit duidelijk heeft verbeterd.
- Wel/niet enten tegen het nieuwe VHD type 2 virus wordt ook
besproken.
- Het anti cox middel is inmiddels weer aangepast voor de zomer
Na een goed buffet ging
het na de middag richting
grasdrogerij Ruinerwold.
Van deze coöperatie
betrekken wij onze
lucerne, welke het
grootste bestanddeel is
van de konijnenkorrel.
Op het moment dat wij er
waren werd er vooral gras
gedroogd.
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Dit is een hele logistieke operatie waarbij elke partij gras apart wordt
gehouden om weer bij de rechtmatige eigenaar terecht te komen.
Er kan gekozen worden voor grasbrokken of gedroogd hooi in balen.
De lucerne die ze hier verwerken wordt op contract geteeld bij
akkerbouwers in Flevoland. Normaal wordt een perceel lucerne 3-4
keer per jaar geoogst. Vooral het maaistadium bepaalt de kwaliteit
hiervan.
Ook namen we nog
een kijkje bij de
strolijn. Hier
verwerken ze
eersteklas voerstro
tot gehakseld
voerstro. Het product
wordt gehakseld,
ontstoft en in grote
balen geperst.
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Hittestress bij melkkoeien
Hitte stress is een jaarlijks terug komend fenomeen zowel in het
Groene boekje als in de praktijk in de stal. Omdat hittestress elk jaar
weer de oorzaak is van veel problemen brengen wij het ook dit jaar u
onder de aandacht.
Bij een temperatuur van 20 graden Celsius en een luchtvochtigheid
van 60 tot 80 procent kan een hoogproductieve koe al negatieve
effecten ondervinden. Bij een omgevingstemperatuur van 25 graden
Celsius en een luchtvochtigheid van 60 procent is er sprake van
lichte stress. Een combinatie van 30 graden Celsius met een
relatieve luchtvochtigheid van 80 procent levert ernstige stress op.
Een hoogproductieve koe is vatbaarder voor hittestress dan een koe
die zich verder in de lactatie bevindt.
Figuur 1 Hittestress afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid
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Verschijnselen van Hittestress
Hittestress leidt tot een algehele malaise bij koeien, maar is vooral
zichtbaar door een mindere voeropname, een lagere melkgift en uieren klauwproblemen. De klauwproblemen ontstaan doordat de dieren
twee tot drie uur per dag minder liggen. Ze blijven langer en vaker
staan, omdat ze staand hun warmte makkelijker kwijt kunnen. De
weerstand van de koe neemt af en daardoor verslechtert haar
uiergezondheid ook. Nieuwe gevallen van (sub)klinische mastitis
treden vaker op en reeds bestaande subklinische en chronische
infecties flikkeren op en worden weer zichtbaar. De koecelgetallen
worden hoger, daardoor stijgt het tankcelgetal. Het is een
terugkerend patroon: we zien dat het gemiddelde tankcelgetal van de
Nederlandse melkveebedrijven ieder jaar een stijging laat zien in de
zomermaanden.
Op het moment dat hittestress gaat spelen op melkveebedrijven zijn
de volgende verschijnselen aan de koeien te zien.
Mate van hittestress
Licht

Matig

Ernstig

Verschijnselen
- Snelle, oppervlakkige ademhaling
- Verhoogde transpiratie
- 10% lagere voeropname en melkproductie
- Ernstige daling van voeropname en
melkproductie met 25% of meer
- Stijging lichaamstemperatuur
- Ademhaling metbek open, hijgen, tong hangt uit
- Zeer ernstige daling van voeropname en
melkproductie
- mogelijke uitval

Maatregelen ter vermindering van hittestress
Water
Het verstrekken van voldoende drinkwater is in warme periodes van
groot belang, omdat de wateropname van koeien ten tijde van
hittestress wel met een factor 2 kan toenemen (tot ongeveer 200 a
250 l per dag). Het water moet zo verstrekt worden dat het snel en
gemakkelijk door de koe kan worden opgenomen.
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Goede watervoorziening is zo van zelfsprekend dat er vaak helemaal
niet meer naar wordt gekeken. Kijk eens kritische naar de
drinkvoorziening. Let op:
 Voldoende drinkbakken
 Locatie drinkbakken: voldoende ruimte rondom de
drinkbakken
 Hoogte drinkbak (optimale hoogte 60 tot 70 cm)
 Kwaliteit: drink water moet altijd schoon en fris zijn. Maak de
bakken regelmatig schoon. Het water moet van dienaard zijn
dat je het zelf zou willen drinken.
Huisvesting
 Plaats ventilatoren in de stal en eventueel in de melkstal.
 Lichtplaten bekalken. Vooral de platen dicht bij de boxen zijn
hierbij belangrijk.
 Extra ventilatie ruimte in de zijmuren maken (zonder fijn gaas!) en
isoleren van de stal zijn structurele maatregelen voor de langere
termijn.
 Zorg voor schone boxen. Bij hogere temperaturen ontwikkelen
bacteriën zich veel sneller.
Voeding
 Zorg voor smakelijk, fris ruwvoer! Voorkom broei, indien er
kuilvoer wordt gevoerd is het een goede optie om hiervoor plastic
balen beschikbaar te hebben. Haal voerresten tijdig weg en
probeer vaker vers te voeren. Zorg ook voor ruim voldoende
structuur in het rantsoen.
 Bij weidegang kan ervoor worden gekozen om de koeien ’s
nachts te gaan weiden en overdag binnen te houden.
 Extra krachtvoer via de basis verstrekken en minder via de
voercomputer of melkstal. Vaak nemen koeien wel het krachtvoer
op, maar te weinig ruwvoer. Door krachtvoer door het ruwvoer
aan het voerhek te voeren, nemen ze ook meer ruwvoer op.
 Extra zout, natriumbicarbonaat of buffer verstrekken.
Natriumbicarbonaat werkt snel. Op het moment dat de hitte begint
kun je starten met het voeren van 100 tot 200 gram
natriumbicarbonaat per koe per dag.
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Na de hitte nog wel 5-7 dagen blijven doorvoeren. Zout gift met
20-30 gram verhogen.
 Ook is het voeren van producten die relatief minder
pensfermentatie geven gunstig. De pensfermentatie geeft veel
warmteproductie. Dus veel bestendig zetmeel en bestendig eiwit
voeren is dan gunstig.
Overige
 Probeer de koeien niet in juli of augustus te laten afkalven. Deze
hebben het vaak extra moeilijk tijdens hete dagen.
 Begin de zomerperiode met een zo laag mogelijk celgetal.
 Voorkom stress door het voorkomen van overbezetting in de stal
en drijf de koeien zo weinig mogelijk bij elkaar.
Hittestress is een lastig probleem, maar met een vooruitziende blik
en een goed management kunnen de negatieve gevolgen beperkt
blijven.
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'Herstructurering en vernieuwing noodzakelijk voor
varkenssector'
De Nederlandse varkenshouderij moet de komende jaren structureel
hervormen. „Duurzamer en meer vraaggericht produceren is
noodzakelijk om economisch perspectief en maatschappelijk
draagvlak te behouden voor de varkensketen.”
Dat stelt staatssecretaris Martijn
van Dam. „Het huidige
verdienmodel met een lage
kostprijsstrategie loopt tegen
maatschappelijke grenzen aan
en is vanuit het oogpunt van
internationale concurrentie op
termijn een doodlopende weg.
De varkenssector moet daarom herstructureren en vernieuwen."
Minder varkens
Om dit te bereiken, zullen er volgens Van Dam minder
varkensbedrijven en minder varkens in veerijke gebieden moeten
komen. „Tegelijkertijd moet de sector marktgerichter produceren met
meer zorg voor kwaliteit, dierenwelzijn en duurzaamheid.”
De staatssecretaris schrijft dit in een reactie op het actieplan van de
Regiegroep Vitalisering Varkenshouderij dat vandaag naar de
Tweede Kamer is gestuurd. „De varkenshouders hebben zelf het
initiatief genomen om in samenwerking met de Rabobank en mijn
departement tot een gezamenlijke aanpak te komen. Dit is uniek. Er
is maar één weg naar de toekomst voor de varkensketen: van meer
van hetzelfde produceren naar vraaggericht produceren met
onderscheidende kwaliteit, meer dierenwelzijn en meer
duurzaamheid.”
Holland Varken
In het actieplan, dat een looptijd heeft tot 2020, staat dat
varkenshouders meer gaan samenwerken met andere partijen in de
keten, zoals slachterijen en supermarkten.
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Om het rendement te verbeteren komt de varkenssector met het
nieuwe label ‘Holland Varken’ voor vlees dat voldoet aan hoge
kwaliteitseisen.
Daarnaast neemt de sector maatregelen om de kosten van
keuringen en mestafzet te verlagen. Een belangrijk onderdeel van
het actieplan is het verantwoord laten stoppen van
varkenshouderijen zonder toekomstperspectief, het saneren van nietduurzame locaties en het versterken van toekomstgerichte bedrijven.
Ook worden er afspraken gemaakt met de provincies over duurzame
productielocaties en het aantal varkens.
200 miljoen euro
De Rabobank en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)
richten de Vitaliseringsmaatschappij Varkenshouderij op. Voor de
uitvoering van het actieplan zal de komende jaren door verschillende
betrokken partijen minimaal 200 miljoen euro geïnvesteerd worden,
onder andere via de vitaliseringsmaatschappij. De regiegroep
verwacht dat het aantal varkenshouderijen zal dalen van 5.000 naar
circa 2.000 bedrijven die op ongeveer 2.500 tot 3.000 locaties zullen
produceren.
Staatssecretaris Van Dam ondersteunt de maatregelen uit het
actieplan. Uit het Europese steunpakket voor de agrarische sector is
bijna 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onder andere het
versterken van de marktoriëntatie, het verbeteren van de
samenwerking in de keten, het ondersteunen van
bedrijfsverplaatsingen en het stimuleren van investeringen in
mestverwerking. Daarnaast gaat de staatssecretaris zich inzetten om
meer Europese middelen beschikbaar te krijgen voor het ontwikkelen
van nieuwe marktconcepten in de varkenssector. Verder onderzoekt
hij een mogelijke verlaging van de keuringskosten.
Bron: Pigbusiness
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Tips voor succesvol spenen
-

-

-

-

Zorg dat biggen voor het spenen leren eten. Een
probleemloze biggenopfok start met een hoge voeropname
van de big in het kraamhok.
Zorg dat alle ruimten gereed zijn voordat de biggen de
speenafdeling betreden. Denk aan reiniging, desinfectie,
naspoelen en drogen.
Ken u risicobiggen en pas uw opfokstrategie op hokniveau
aan (waaronder speenleeftijd)
Zorg ervoor dat de biggen een hoge voeropname en groei in
de eerste week na het spenen hebben. Dit geeft een hogere
groei tot het slachtmoment.
Zorg ervoor dat de biggen blijven eten (schakel op hokniveau
op basis van voeropname).

Vaccineren
-

-

-
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Vaccineer alleen gezonde dieren (twee weken voor eerste
klinische
verschijnselen).
Vaccineer vanaf het
moment dat de big het
volledig vermogen heeft
om weerstand op te
bouwen (vanaf
ongeveer twee weken).
Vaccineer niet tijdens
stressmomenten (eerste drie dagen, spenen, op de klep)
Vaccineer met vaccin op kamertemperatuur.
Vaccineer met schone, scherpe naalden met de juiste maat.
Gebruik per toom een nieuwe naald of pas naadloze
vaccinatie toe.

TE KOOP:
Jonge boerenfox hondjes
0570-551426
06-10125622
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De Heus CUP 2016Recent heeft Zuid-Oost Salland meegedaaan

De Heus Cup.
Recent heeft Zuid Oost Salland meegedaan aan de Heus Cup.Dit
voetbaltoernooi tussen mengvoerbedrijven vindt jaarlijks plaats en
wordt georganiseerd door het team welke het voorgaande jaar heeft
gewonnen. Dit jaar werd het toernooi georganiseerd door
ForFarmers in Lochem. In totaal waren er een 16 tal teams
aanwezig. Het team van Zuid-Oost Salland bestond uit personeel,
bestuursleden en afnemers. De gemiddelde leeftijd van ons team
was nogal hoog, echter tactisch ijzersterk. Ons hechte collectief
bleek dan ook vrijwel niet te verslaan.
In de poulefase speelden wij onze eerste wedstrijd tegen het jonge
ogende Brandenburch. Met compact spel werd er niets weggegeven
en vanuit een messcherpe counter de 1-0 gemaakt. Deze
overwinning kwam verder niet meer in gevaar. Vervolgens traden wij
aan tegen het Belgische Vanden Avenne. Wederom gaf Zuid-Oost
Salland niets weg, maar zat het ons in de afwerking niet mee. De 0-0
bleef dan ook op het scorebord staan. De laatste wedstrijd in de
Poule was tegen het Nederlandse team van ForFarmers.
Zuid-Oost Salland had aan één punt genoeg, waar For Farmers
moest winnen om toe te treden tot de knock-out fase. Deze
spijkerharde wedstrijd werd door het team van Zuid oost Salland met
1-0 verdient gewonnen.
We waren door deze overwinning zeker van een plaats bij de eerste
8. De eerste wedstrijd na de poulefase was tegen het internationale
team van ForFarmers. Deze wedstrijd werd in ons nadeel beslist
door een vroege buitenspel goal. Helaas lukte het ons niet om de
verdiende 1-1 in het net te leggen. Wat restte was de strijd om de
plaatsen 5 t/m 8. Hierbij moesten wij het eerst opnemen tegen INVE
België. De Belgen die net als ons al 4 wedstrijden in de benen
hadden liepen op hun tandvlees. Uiteindelijk werden onze Belgische
vrienden relatief eenvoudig kapot gespeeld. De uiteindelijke 2-0
overwinning was nog een magere afspiegeling van de werkelijke
krachtsverhouding. De laatste wedstrijd was wederom eentje met
een internationaal tintje. Quartes Versele Laga was onze laatste
tegenstander. Helaas zat een overwinning er niet meer in. De
wedstrijd werd met 2-1 verloren, waardoor een uiteindelijk 6e plaats
een verdienstelijk resultaat was.
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Maisdemoveld
Op 27 juni hebben wij de naambordjes op het maisdemoveld
geplaatst.
Wat opvalt is dat de mais er bijzonder goed voorstaat.
Als vuistregel houden wij aan dat de mais ca 50 cm lang is op de
langste dag.
Hieronder de maisrassen van vroeg naar laat met bijbehorende
lengtes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Duly
Asgaard
Belami
DKC 3333
Farmezzo
Ridley
LG 30211
WPA mix kwaliteit
LG 30215
LG 31218
Smoothy
Farmfire
Farmerino
LG 31235
Genialis
Agropolis
Agropolis

1.20 meter
1.30 meter
1.10 meter
1.20 meter
1.20 meter
1.25 meter
1.20 meter
1.25 meter
1.10 meter
1.35 meter
1.35 meter
1.25 meter
1.05 meter
1.10 meter
1.05 meter
1.05 meter
1.05 meter
Zonder maismest
WPA mix opbrengst 1.15 meter
Zonder maismest
WPA mix opbrengst 1.10 meter
SY Fanatic
1.15 meter
Millesim
1.20 meter
Farmerkel
1.05 meter
Borelli
0.90 meter
P 9027
1.10 meter

Zoals U ziet al zeer vroeg extreem veel lengte in de mais.
De mais heeft dan ook geen tegenslagen gehad, zoals nachtvorst.
Daarnaast heeft de mais tijdig veel warmte gehad en voldoende
water. Op dit moment zelfs teveel water.
Ook heeft de onkruidbestrijding vroeg plaats gevonden.
Tevens is er ook een proef uitgevoerd met een 2 tal rassen waarbij
we de maismest hebben weggelaten. Op dit moment zien we
eigenlijk nog geen noemenswaardige verschillen.
We zijn benieuwd hoe dit zich verder zal ontwikkelen. Vooral in
relatie tot kolfgewicht in verband met borium.
Daarnaast ligt er in het perceel een spuitdemo. Verschillende mixen
zijn ingezet om het onkruid te bestrijden. We zullen hier met de
spuitlicentie verlenging op terugkomen.
Nadere informatie omtrent spuitlicentie verlenging volgt zo spoedig
mogelijk.
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Vliegenbestrijding in verblijfruimtes / stallen
en op vee

Fendona
Lurectron

Twenty One

Dimilin
Permanent
Butox
Spotinor

Tectonik –pour – on

Boviclip
****** AANBIEDING ******
Veerust spuitbus
per stuk € 11.55
3 stuks voor € 32.50
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Voorradig in de winkel Heeten
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