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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven staan we aan het begin van de
Heetense ponyweek. Daarnaast is de maïsoogst ook al volop bezig.
De temperatuur is gedaald, maar het blijft nog lekker nazomeren en
er lopen nog steeds koeien in de wei. Een mooi eind van een heel
goed ruwvoerseizoen in deze regio.
Qua ruwvoerwinning zijn de landelijke verschillen heel groot en
zitten wij wel bij de beste regio’s.
De voerprijzen stabiliseren zich met een langzaam dalende tendens.
De opbrengstprijzen voor varkensvlees en geitenmelk zijn nog goed.
Die van varkensvlees bereiken zelfs recordhoogten. Laten we hopen
dat het aanhoudt. De vleeskonijnen zijn fors aan het stijgen naar
mooie niveau’s, de decembermaand komt er aan. De melkprijs stijgt
wel, maar langzaam. Het lijkt erop dat deze bewust achter blijft. Maar
verderop meer hierover.
Er is opnieuw discussie inzake de transparantie van de kostprijs.
Cijfers publiceren is mooi om jezelf met andere bedrijven te
vergelijken. Maar het geeft ook (mijn inziens) teveel informatie voor
de retailers. Iets waar we als gehele sector goed waakzaam op
moeten zijn.
In de varkenssector is de transparantie minder geworden en de
prijzen zijn nu eindelijk op mooie niveau’s beland. Maar dit zal niet de
hoofdoorzaak van de stijging zijn, maar zet je als ondernemer wel tot
nadenken.
Grondstofprijzen
De energieproducten (granen) blijven redelijk constant. De
verwachting is dan ook dat deze op de langere termijn langzaam
gaan stijgen. En dat zien we ook terug in de mengvoerprijzen van de
komende periode. De prijzen zullen nog iets zakken maar dan
stabiliseren. Ook in de eiwitrijke producten lijkt de bodem te zijn
bereikt. Er is genoeg geoogst, maar er wordt veel vast gehouden in
de hoop op een prijsstijging. het is hier gewoon nog even afwachten
wat sterker is: De drang om te wachten of de financiële noodzaak om
te verkopen.
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Beurs Hardenberg
Van 25 tot en met 27 oktober zijn de Landbouw Intensieve
Veehouderij dagen in Hardenberg en van 1 tot en met 3 november
de Rundvee dagen. Uiteraard zijn wij dan weer van de partij.
Als u langs komt kunt u mee doen met de prijsvraag en een mooie
prijs winnen. Wij staan op dezelfde plaats als vorig jaar. Verderop in
het groene boekje kunt u de exacte locatie zien. Zoals elk jaar heeft
de beursorganisatie weer strengere criteria gesteld over de minimale
bedrijfsgrootte van wie een vrije toegangskaart mag ontvangen.
Wij zijn het daar niet mee eens, maar moesten ons helaas daarbij
neerleggen. Hierdoor kan het zijn, dat u als trouwe klant geen
toegangskaarten krijgt toegestuurd.
Wilt u de beurs bezoeken en heeft u geen uitnodiging ontvangen,
overleg dan even met uw adviseur en dan vinden we zeker een
goede oplossing.
Brandblusser keuring
In november gaan we weer de jaarlijkse brandblusserkeur ochtend
houden. Op woensdag 23 november kan in Heeten uw brandblusser
gekeurd worden en op donderdag 24 november in Haarle.
Door dit centraal te organiseren kan dit tegen een scherp tarief. U
kunt in de ochtend langskomen en op de keuring wachten.
U kunt ook een dag van te voren uw brandblusser brengen en deze
een dag later gekeurd weer ophalen.
Verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws staat er meer over te
lezen.
Derogatie.
Momenteel wordt er druk gesproken over derogatie. De discussie in
Brussel is gestart en 2016 zal een belangrijk jaar worden.
Als we niet onder het vastgestelde fosfaatniveau blijven, is de kans
groot dat de derogatie er per 1 januari 2018 afgaat. En dat heeft
grote financiële gevolgen voor alle sectoren. Of er komt dan ca. 20%
minder melkvee of de mestverwerking zal nog moeilijker worden.
De zuivelindustrie doet er nu ook alles aan om het niveau omlaag te
krijgen, door te betalen voor niet geleverde liters.
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Het is ook in hun belang dat we het halen, want minder melk
betekent leegstand in de fabrieken. En om minder koeien te bereiken
lijkt een lage melkprijs gunstig.
Echter we zien nu ook tegenstrijdige effecten. Een melkveehouder
die tot 1 januari nog extra vee houdt om de hoeveelheid melkgeld op
peil te houden en dat werkt weer averechts. Maar een hele logische
keuze voor de ondernemer.

Hans Verheul
.
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Luzerne voor rustige kippen
Zoals het er nu naar uit ziet worden hennen niet meer behandeld
vanaf eind 2017. Om kippen rustig te houden is luzerne aanbieden
een goede mogelijkheid. Luzerne (Medicago sativa) is een 2-3 jarig
gewas dat valt onder de vlinderbloemige planten. Vlinderbloemigen
bevatten in vergelijking met gras meer stikstof, een hoger
calciumgehalte en een hoger caroteengehalte (voorloper van
vitamine A). Luzerne wordt zowel als ruwvoer als in krachtvoer
gebruikt.
Gemak
Luzerne is een mooi product dat goed inzetbaar is en ook eenvoudig
in uw huidige pluimveestal of wintergarten te plaatsen is. Het
Luzerne Compact-baaltje is een fijn gehakseld ruwvoeder dat
geperst is in kleine baaltjes van circa 20 kg (50x30x30 cm, met of
zonder Streps). De straps rond de baaltjes hebben het voordeel dat
de kip veel tijd besteedt aan het pikken en opeten van de luzerne. In
de vrije natuur is een kip 60 tot 90% van de dag bezig met het bijeen
zoeken van voedsel. De pakken zijn makkelijk in gebruik door het
lage gewicht en zijn goed te stapelen of te plaatsen. Luzerne bevat
een grote hoeveelheid eiwitten (circa 17%). Dit is een goede
aanvulling op het dagelijkse krachtvoerrantsoen. Een gemiddelde
hen zal bovenop zijn huidige voer ongeveer 2 gram luzerne per dag
opnemen.
Het verstrekken
Luzerne kan los verspreid of geplaatst worden in de stal of in
speciaal daarvoor gemaakte ruifjes die eenvoudig te verdelen zijn
over de stal. Onder de ruifjes is een opvangplaat gemonteerd die de
kleine deeltjes opvangt. Zo wordt het morsen van luzerne
tegengegaan. Een andere manier is het ophangen van
(paarden)hooinetten tussen de rijen of aan de spanten in de stal. Pas
dan wel op dat de kippen niet leren omhoog te pikken, maar dat ze
laag bij de grond pikken om het pikgedrag naar de grond te
bevorderen. Ook is het mogelijk om een traditionele aardappelzak te
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vullen met luzerne.
Het voeren van luzerne heeft veel positieve effecten:
Luzerne geeft afleiding en houdt de kippen actief.
Luzerne verstrekt op jonge leeftijd leert de dieren scharrelen,
bodemgericht zijn en stofbaden.
Het voorkomt verenpikken.
Luzerne voorziet in de behoefte aan structuur voor een gezonde
darmflora en goede weerstand.
Luzerne verbetert de kwaliteit van het strooisel.
Door het ruwvoer worden de aminozuren in het krachtvoer beter
benut waardoor het stikstofgehalte in de mest en urine afneemt.
Wanneer luzerne de gehele dag beschikbaar wordt gesteld,
bootst dit het natuurlijke eetgedrag na.
Ruwvoer voorkomt het eten van veren.
Verlaagde infectiedruk en drogere mest
Voedertips:
Verspreid het ruwvoer optimaal zodat alle kippen de kans krijgen om
het te eten.
Vul het ruwvoer regelmatig aan.
’s Avonds voeren voorkomt onrust in de koppel.
Zorg ervoor dat luzerne de gehele dag beschikbaar is, dit bevordert
het natuurlijke eetgedrag.
Wissel het ruwvoer af om verlies van interesse te voorkomen.
Combineer luzerne bijvoorbeeld met koolzaadstro.
Laat de straps om de luzernebaaltjes zitten voor
een langzame opname van het ruwvoeder
en een net overzicht.

Bron: pluimveeweb.nl
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Onderzoek Shredlage mais hakselen
De Schothorst heeft een proef beschreven van Shredlage mais
hakselen in Duitsland. Hieronder de bevindingen.
De hakselmethode van snijmais is een van de factoren die van
belang zijn voor het verkrijgen van een goede kwaliteit snijmais.
Regulier wordt mais gehakseld op 4 – 6 mm en behandeld met een
korrelkneuzer. De laatste jaren is een nieuwe hakselmethode in
opmars: het shredlage hakselen.Met de shredlage methode wordt de
mais gehakseld op 26 mm en wordt de korrel beter geraakt door de
bijzondere korrelkneuzer van de hakselaar. Hierdoor wordt het
zetmeel beter door de kuil verdeeld. In Haus Riswick (Duitsland) is
vorig jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillen tussen
regulier hakselen (op 7 mm) en shredlage hakselen (op 26 mm). In
dit bericht wordt dit onderzoek samengevat.
De resultaten van de voederproef staan in tabel 1. Het verschil van
ongeveer 0,5 kg DS hogere opname bij shredlage (gemiddelde van
zonder en met stro) was niet significant. De opname van stro
resulteerde wel in een wezenlijk hogere DS opname bij beide
silages. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de opname niet door
fysische factoren (structuur, deeltjesgrootte) beperkt werd. De
rantsoenen met shredlage hadden een langere herkauwduur tot
gevolg dan die met normale silage. Bij de normale maissilage
resulteerde extra stro in een langere herkauwduur per dag, maar bij
de shredlage silage was dat effect niet significant. Ook de
gemiddelde pH op het controlerantsoen zonder stro was (niet
wezenlijk) lager in vergelijking met de behandelingen met stro en
shredlage. De verschillen in opname, herkauwduur en pens pH
hadden geen gevolg voor de melkproductie en samenstelling, met
uitzondering van het melkureumgehalte. De hogere herkauwduur
leidt mogelijk tot meer recycling van N naar de pens en daarmee
lagere N verliezen. Het vetgehalte was numeriek hoger bij de
normale silage. Wanneer de data werd beperkt tot de dieren tijdens
de piek lactatie (ongeveer 80) was er ook geen verschil in productie
tussen de behandelingen.
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Tabel 1: Invloed van hakselmethode op voeropname, melkproductiekenmerken, herkauwen en pens pH
Controle
DS (kg/d)
Melk (kg/d)
Vet (%)
Eiwit (%)
Lactose (%)
Ureum (mg/dl)
Vet (g/d)
Eiwit (g/d)
FPCM (kd/d)
BCS
Gewicht (kg)
Herkauwen (min/d)
Pens pH
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23,2a
38,5
3,7
3,26
4,83
20,6ab
1420
1270
37,2
3,09
651
544a
5,84

Controle +
Stro
24,1b
37,7
3,73
3,26
4,82
21,1b
1420
1240
36,6
3,13
649
623ab
6,15

Shredlage
23,2a
37,8
3,61
3,24
4,79
19,2a
1380
1240
36,2
3,11
644
653b
6,19

Shredlage +
Stro
25,0b
38,7
3,67
3,25
4,81
19,2a
1420
1260
37,0
3,06
654
678b
6,23

Op basis van dit omvangrijke onderzoek kunnen de volgende
conclusies worden getrokken. Shredlage maissilage (26 mm) in
vergelijking met normaal gehakselde snijmais (7 mm):
- Shredlage gehalselde snijmais is moeilijker te verdichten, waardoor
vooral de dichtheid boven in de silo lager is dan gewenst.
- De opname van de shredlage maissilage was numeriek hoger (+0,5
kg DS) dan bij de normale mais-silage. Met extra stro in de
rantsoenen nam de DS opname toe. Er waren geen verschillen in
melkproductieparameters.
- De shredlage maissilage resulteerde in een langere herkauwduur
en hogere pens pH. In rantsoenen waar structuurvoorziening een
beperkende factor is kan door toepassing van shredlage hakselmethode problemen worden voorkomen.
- De dieren op de shredlage rantsoenen hadden minder afname van
gewicht na afkalven. Dit duidt op mogelijk een minder negatieve
energiebalans en/of hogere vullingsgraad van de pens.

Gratis af te halen:
Ventilatieplafond
Van Gaal
Houtwolcementplaat, +/- 2500 m2
06-53326386
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Varkensvlees is het meest veelzijdig
Het belang van dierenwelzijn bij de aankoop van vlees stijgt. Dat is
een van de conclusies uit het onderzoek onder ruim 2500
huishoudens van het Gfk huidhoudpanel voor de vijfde editie van de
Vion Consumer Monitor. Ook blijkt dat in de ogen van de consument
niet kip, maar juist varkensvlees het meest veelzijdige stukje vlees is.
Het is makkelijk te bereiden en er is een gevarieerd aanbod van
producten met een eigen smaak.
Een meerderheid van de 2500 ondervraagden vindt vlees een
belangrijk onderdeel van hun voeding. Toch is het niet meer voor
iedereen een vanzelfsprekendheid om vlees (bijna) dagelijks op het
menu te zetten. Kopen consumenten vlees dan kiezen ze steeds
vaker voor kwaliteit. Concepten die in hun ogen staan voor kwaliteit
zijn onder meer biologisch vlees en vlees met een welzijnskeurmerk,
worden steeds populairder. Het maakt consumenten niet uit waar ze
dat vlees kopen: bij een full service supermarkt of de discounter, bij
een landelijke of een regionale formule. Mensen zijn bereid om voor
die extra kwaliteit meer te betalen. Een ruime meerderheid (60%)
van de consumenten vindt dat Nederlands vlees van uitstekende
kwaliteit is. Herkomst zal naar verwachting een nog belangrijkere rol
worden bij de aankoop van vlees. Volgens Vion zouden
consumenten ook steeds vaker meer willen betalen voor vlees uit
Nederland, omdat ze vinden dat de boer ook een goede beloning
voor zijn werk verdient.
De Vion Consumer Monitor 2016 bevat uitgebreide
consumenteninformatie over de perceptie, wensen, koopgedrag en
aankoopproces van thema vlees. Dat geeft per retailer inzicht in de
specifieke groeimogelijkheden en/of
verbeterpunten. Inzicht dat de retailer helpt
zijn vleescategorie verder te ontwikkelen en
het rendement te optimaliseren.
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Hardenberg
Landbouwdagen
Intensieve veehouderij:
25, 26 en 27 Oktober
2016

Rundvee &
Mechanisatievakdagen:
1, 2 en 3 November 2016
Openingstijden:
13:00 tot 22:00 uur
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Verkoop glyfosaat
De overheid heeft wederom een aantal toelatingen van
gewasbestrijdingsmiddelen ingetrokken.
De verkoop van Imex-glyfosaat 2 is na 22 december 2016 niet meer
mogelijk.
Middelen die de combinatie van glyfosaat en allowamine bevatten
gaan verdwijnen.
De uiterste verkoopdatum is 22 december 2016. Het middel mag
uiterlijk tot 22 februari 2017 worden toegepast.
Imex- glyfosaat 2 is een niet selectieve onkruidbestrijder op
onbeteelde terreinen. Deze middelen mogen zonder spuitlicentie
worden aangeschaft.

Zowel in de winkel Heeten als Haarle hebben wij momenteel nog
voldoende voorraad voor de verkoop.
Verpakt in 0.8 liter of 5 liter
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