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Aan de leden en afnemers
De tijd vliegt. Het jaar is alweer bijna voorbij. Een bevlogen jaar met
veel discussies over de varkenssector en melkveesector. Het is
jammer te constateren dat het gewoon heel moeilijk is om als één
sector naar buiten te treden. Er zijn teveel verschillende belangen om
uiteindelijk gezamenlijk met een oplossing te komen. Dus 2017 zal
ook weer een bevlogen jaar worden met veel discussies. Belangrijk
is dat discussies goed zijn, als je elkaar na de discussie weer de
hand kunt schudden. En als er een knoop moet worden doorgehakt,
zijn er bedrijven die er van profiteren en zijn er bedrijven die extra
benadeeld worden. En door voor de laatste categorie een goede
oplossing te vinden, moet je er uit kunnen komen.
De beurs Hardenberg is weer achter de rug. Het was weer een
succesvolle beurs. Wel blijft jammer dat het intensieve gedeelte
rustig is, misschien worden de beurzen in de toekomst wel
samengevoegd. Of dat de intensieve beurs eens in de twee jaar
plaats gaat vinden, wanneer de beurs in Hannover er niet is. We
hebben weer veel afnemers gesproken. Ook de rebus deed het
goed. Met name het uitroepteken aan het eind bleek voor menigeen
een struikelblok. Echter er zijn weer twee winnaars uit de bus
gekomen en achterin Zuid-Oost Salland nieuws kunt u lezen wie er
gewonnen heeft.
Grondstofprijzen
Momenteel zijn de grondstofprijzen redelijk stabiel tot licht stijgend.
Echte schommelingen worden de komende maanden niet verwacht.
De schommelingen die we gehad hebben waren alleen op basis van
emotie, zoals de presidentsverkiezingen in Amerika. Echter de vraag
en aanbod is redelijk mooi in evenwicht. Het enigste wat verandert, is
dat de dollar steeds sterker wordt en daardoor geïmporteerde
grondstoffen duurder. Wij verwachten dan ook geen echte
wijzigingen meer in de mengvoerprijzen dit jaar.
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Zuid-Oost Salland nieuws
Het Zuid-Oost Salland nieuws verschijnt nu elke maand. Dit is voor
ons best bewerkelijk en ook de verspreiding brengt de nodige kosten
met zich mee. Daarom willen we aankomend jaar als proef elke 2
maanden het Zuid-Oost Salland nieuws uit te brengen. Het zal dan
ook een dikkere versie met meer nieuws worden. Hierdoor zal er in
januari geen Zuid-Oost Salland nieuws zijn en zal de eerstvolgende
in februari komen. Graag vernemen we volgend jaar van u wat u er
van vindt. Want u als lid/afnemer heeft bij ons de belangrijkste stem.
Bestellen met de feestdagen
Graag wil ik u er op wijzen om met de komende feestdagen graag
tijdig uw bestelling te plaatsen. Doordat de kerst op zondag,
maandag valt, valt het probleem voor ons redelijk mee. Echter
ervaring leert, dat we ook tegenslagen kunnen hebben.
De vraag is dan ook of (indien mogelijk) u de bestelling in de week
van 12–16 december of de maandag en dinsdag erop wilt plaatsen.
Dit om ervoor te zorgen, dat we alles op tijd klaar krijgen. Als u bij de
bestelling ook 2 mogelijke leverdagen op geeft, geeft dat voor ons
extra ruimte om een goede planning te maken. Voor noodgevallen
kunt u ons altijd op ons gewone nummer bereiken.
Alvast heel hartelijk dank hiervoor.
Terugblik
Als het einde van het jaar nadert, is het goed om even terug te
blikken. Het jaar is voor ons weer omgevlogen. En het was voor ons
ook een bevlogen jaar. Het begon op volle drukte omdat we ook een
deel productie voor Booijink maakten. In maart waren ze zover, dat
deze productie stopte. Hierdoor was het mooi om te zien, welke
verbeteringen de verbouwing van vorig jaar brachten. In de productie
kwam er weer rust en terwijl we meer produceerden als vorig jaar
voor de brand van Booijink. Daarnaast hadden we nog te maken met
een stof probleem. Echter door het plaatsen van een nieuw
stofscheidingssysteem is dat helemaal opgelost.
Daarna hebben we nog een aantal verbouwingen gedaan, die door
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de productie voor Booijink waren blijven liggen. De gevels van de
loods zijn vernieuwd en de asbest die er zat is gesaneerd. We
hebben een kelder gemaakt voor een nieuw afvoertransport. En we
hebben extra onderhoud gepleegd, die door de drukte een beetje
was blijven liggen. We hadden een probleem met het konijnenvoer.
Door de drukte is er een foute dosering plaats gevonden. Maar
gelukkig is dat allemaal weer netjes opgelost. De tweede helft van
het jaar werd onze teamspirit weer op de proef gesteld. Ditmaal door
een aantal afwezige medewerkers door ziekte en een operatie. Dan
is het mooi om te zien hoe we met elkaar de schouders eronder
zetten en niet zitten te mokken, maar denken in oplossingen.
Gelukkig gaat het met onze collega’s beter al zal het nog even duren
voor ze weer aan het werk zijn. Hierom hebben we nu ook tijdelijk
Harry Bolink van Unicom gehuurd. Hij zal 3-4 dagen op de
grandstofauto rijden. In 2016 is de OOCON ook een feit geworden.
Een mooie nieuwe samenwerking tussen 2 mengvoercoöperaties.
Onze mengvoeromzet zal dit jaar weer hoger uitkomen dan in 2015.
We verwachten volgend jaar geen stijging te realiseren door de
veranderingen in de melkvee en varkenssector. Maar door de
verbouwing kunnen we het allemaal weer heel efficiënt rond zetten.
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2016. Hiervoor
wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde
technische resultaten bij onze klanten en onze voerprijs van de
afgelopen tijd, blijven wij een topper in de regio. Iets wat wij in 2017
zeker zullen voortzetten.
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV
Zuid-Oost Salland prettige kerstdagen toewensen en een
voorspoedig en gezond 2017 voor u en uw gezin alsmede voor uw
bedrijf.
Hans Verheul

4

Uiergezondheid Award 2016
Het is dit jaar de tiende keer dat de prestigieuze
uiergezondheidsprijzen worden uitgereikt. De UGA Uiergezondheid
Awards zijn bedoeld voor melkveehouders die het afgelopen jaar een
bijzondere prestatie hebben neergezet op het gebied van
uiergezondheid. Denk aan een veehouder die het tankmelkcelgetal
flink heeft laten dalen, het aantal gevallen van klinische mastitis heeft
weten terug te dringen of succesvolle resultaten heeft geboekt met
selectief droogzetten.
Met de jaarlijkse uitreiking wil UGA de voortdurende verbetering van
de uiergezondheid in Nederland stimuleren. De Nederlandse
melkveesector hecht immers sterk aan een goede uiergezondheid.
Gezonde uiers betekent namelijk fittere koeien, minder antibiotica,
lagere kosten en meer melk.
Uit de vele voorgedragen
veehouders is er een selectie
gemaakt van bedrijven die
een unieke uiergezondheid
prestatie hebben geleverd. Er
zijn uiteindelijk 5 bedrijven
overgebleven, genomineerd.
De genomineerde bedrijven
zijn bezocht door een vakjury
en er is tevens een theoretische beoordeling geweest door o.a. de
MPR uitslagen, medicijngebruik te bestuderen.
Afgelopen 10 november jl. is de uiteindelijk winnaar bekend gemaakt
tijdens de het uiergezondheid congres in de IJsselhallen in Zwolle.
Vol trots kunnen wij mededelen dat onze nominatie de fam. Nijland
heeft gewonnen!
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CAVV Zuid-Oost Salland feliciteert de familie Nijland met het
winnen van de uiergezondheid award 2016!
Voor Wim en Bea Nijland uit Holten is de
uiergezondheid Award de kroon op hun
werk als melkveehouder. Op het
melkveebedrijf worden 135 koeien
gemolken met een jaar productie van ruim
9200 kg melk met 3,55% eiwit en 4,35%
vet.
Al jaren zijn Wim en Bea scherp op de
uiergezondheid, er wordt met zeer veel
aandacht, zorg, discipline en passie aan
een goede uiergezondheid gewerkt. Het
tankcelgetal lag de afgelopen jaren altijd
onder de 100.000 cellen/ml en het aantal
nieuwe verhoogd celgetal gevallen ligt het
jaarrond onder de 4%.
De hoogcelgetal koeien worden altijd als laatst gemolken om
kruisbesmetting te voorkomen. Ook achterhalen ze bij
uiergezondheidsproblemen met bacteriologisch-DNA-onderzoek de
boosdoener(s). Problemen met S. aureus hebben ze dan ook al jaren
niet meer.
De samenwerking tussen de familie Nijland, de dierenarts en CAVV
Zuid-Oost Salland is heel goed. Door de korte lijnen, effectieve- en
directe aanpak streven we samen naar een optimaal resultaat. Wij
zijn dan ook trots deel uit te mogen maken van dit team.
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Maiskuilen van 2016: gemiddelde kwaliteit prima, maar
wel veel variatie.
Blgg heeft van hun onderzochte maiskuilen de gemiddeldes
gepresenteerd. Hieronder staan die vermeldt:

2012
2013
2014
2015
2016

Maiskwaliteit 2016.
Ds%

VEM

Zetmeel

36.2
35.5
36.6
34.6
38.6

987
986
999
968
995

358
365
388
346
382

ruw
eiwit
63
67
64
66
63

fosfor
1.9
1.9
2.1
1.9
2.0

Zoals te verwachten was gezien de weersomstandigheden in
september, is het ds% zeer hoog te noemen. We hebben zelfs al een
uitschieter binnen van 48,8% droge stof!
De gemiddelde voederwaarde is prima, maar varieert wel sterk. In
bepaalde gebieden is de mais dit jaar moeizaam gegroeid en was de
opbrengst ook zeer matig. Ook zie je goed terug welke mais meestal
voor de verkoop wordt geteeld: goeie opbrengst maar meestal een
voederwaarde van rond de 950 VEM.
Het afrijpen van de mais verliep dit jaar zeer voortvarend en we
hebben sinds jaren niet meer zo’n vroege oogst gehad. Belangrijk
voordeel hiervan is dat de groenbemester onder zeer gunstige
omstandigheden gezaaid kon worden. Voor een snelle opkomst van
de groenbemester was het wel eens te droog, maar het maisland
heeft dit najaar geen enkele rijschade opgelopen.
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Aanpassing Zuid Oost Salland Grasland Optimaal
Zoals u van ons gewend bent houden wij elk jaar ons
graszaadmengsel kritisch tegen het licht.
Indien er nieuwe veelbelovende rassen doorbreken, zullen wij deze
invoegen in ons bestaande mengsel.
Zo proberen wij elk jaar weer de beste rassen in ons
graszaadmengsel aan te bieden.
Voor aankomend jaar zal het
ras Arelio het ras Arsenal
volledig vervangen Vanwege
krappe beschikbaarheid in het
jaar 2016 zat er van zowel
Arelio als Arsenal 10% in de
samenstelling. Dit wordt dus
nu 20% Arelio.
Dit is een middentijds
doorschietend diplo ras.
Daarnaast wordt Rossera vervangen door Rossimonte.
Tevens zal het ras Maurizio zeer waarschijnlijk binnen afzienbare tijd
worden vervangen door Orrovo.
In het schema ziet u alvast de voorlopige cijfers van het ras Orrovo.
Dit ras zit nog in het onderzoekstraject en heeft tot op heden
uitstekende cijfers.
Het mengsel Zuid Oost Salland Optimaal komt er voor 2017 als volgt
uit te zien:
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Hieronder de samenstelling en waardering:

Tertra/diploid

8.1
8.4
8.1
8.1
8.2

nnb
7.3
7.7
7.4
7.5

9.2
7.6
8.5
8.4
7.8

Tetra
Diploid
Tetra
Tetra
Diploid

8.2 7.5

8.2

116
106
105
100
98

Totale ds opbrengst maaiproef

Kroonroest resistentie

22-5
23-5
22-5
5-6
8-6

DS opbrengst 1e snede

Wintervastheid

Gewogen
gemiddelde

Standvastigheid

20
30
35
15

Rassen
Orrovo
Arelio
Maurizio
Estrada
Rossimonte

Gemiddelde doorschietdatum

%

108
103
101
99
104

102.4 101.2

Het mengsel Zuid Oost Salland optimaal is volledig op basis Engels
Raaigras. We hebben daarnaast ook een vergelijkbaar mengsel, met
daarnaast 20% Timothee.
Wanneer u mengsels wilt ontvangen welke alleen geschikt zijn voor
maaien en/of weiden is dat geen probleem. Ook hier kunnen wij u
mee van dienst zijn. Raadpleeg uw voorlichter/kantoor welk mengsel
voor u dan het meest geschikt is.
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Toekomst voor tomen bij elkaar
De varkensstal van de toekomst heeft kleine groepen waar tomen bij
elkaar blijven. Dat is zowel nodig om beren te kunnen houden als om
de staarten van de varkens in tact te laten. Dat stelt onderzoeker
Eckhard Meyer van leer- en onderzoeksinstelling Köllitsch op basis
van de resultaten met onderzoek naar beren en staartbijten.
Tijdens zijn lezing op EuroTier adviseerde Meyer dan ook om tomen
zoveel als mogelijk bij elkaar te laten. “Leg hooguit twee of drie
tomen bij elkaar in een hok. Dat heeft op de eerste plaats een betere
diergezondheid als voordeel, wat beter is voor beren en zeker voor
intacte staarten. Een oorzaak van staartbijten is namelijk het
optreden van staartnecrose. Het is niet altijd
goed vast te stellen, maar het lijkt er op dat
er eerst staartnecrose ontstaat en dan
staartbijten.”
Door het bij elkaar houden van tomen is het
sociale gedrag beter. Daardoor ontstaan
minder problemen bij de beren. “Helemaal
voorkomen van problemen door rijgedrag zal
niet lukken. Je moet toch rekenen op 1
procent extra uitval. Maar als het sociale gedrag niet goed is, is de
uitval (veel) hoger. Een ingewikkelde voertechniek om beren en
gelten apart te voeren is niet nodig. Ze presteren prima op hetzelfde
voer.”
Beter sociaal gedrag helpt ook om staartbijten te voorkomen. Meyer:
“Hoe sterker je sorteert op gewicht, hoe meer daders. Houd je tomen
bij elkaar in kleine groepen, dan zijn er minder daders. Gelten zijn
daarbij vaker daders dan beren.”
De daders van staartbijten zijn vaak de varkens die bij het eten op
hun beurt moeten wachten. Het is dan ook een pluspunt als de
varkens allemaal tegelijk ad libitum droogvoer kunnen vreten aan de
lange trog. Of anders een voerbak middenin het hok met een schot
van de voerbak naar de voorkant toe.
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Qua voeding is het advies te zorgen voor genoeg natrium,
magnesium en tryptofaan in het voer en dierlijk eiwit. Vooral omdat
hiermee het gehalte aan ruw eiwit terug kan.
Het gehalte aan mycotoxinen en endotoxinen moet laag zijn.
Een goede indeling van het hok in functiegebieden is voor zowel
beren als lange staarten noodzakelijk. Een goede comfortabele
ligplaats is belangrijk want dit voorkomt hokbevuiling en dat helpt om
berengeur te voorkomen en verbetert de gezondheid. Een
comfortabele ligplaats betekent vooral een thermoneutrale ligplek
met weinig of geen spleten in de bodem en verder een donkere
ligplek. Een egaal verlichte stal is niet wenselijk en ’s nachts moet
het licht uit. Anders krijg je meer onrust.
Afleidingsmateriaal
is tenslotte ook
nodig. Vooral in de
kwetsbare periode
dat is van circa drie
weken na spenen
tot negen weken
na spenen. Dat
kan bijvoorbeeld
door de opfok in
twee fasen te gaan
indelen. Meyer:
“Dan kun je de
biggen in de kwetsbare periode extra speelmateriaal geven. Ze
hebben vooral materiaal op de bodem nodig, materiaal waarmee ze
zoeken en woelen kunnen imiteren.”
Bron: “Varkens.nl”
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CAE vrije status melkgeitenbedrijven.
Caprine Arthritis Encefalitis is een Lenti-virus, een zeer veranderlijk
virus dat zich in de cellen van een geit kan verstoppen. Het virus
bindt zich aan een cel waarna het opgenomen wordt. Het erfelijk
materiaal van het virus wordt hierbij in het DNA van deze cel
ingebouwd. Op deze manier herkent het lichaam de infectie niet en
vindt er geen afweerreactie plaats. De duur van deze periode varieert
van ongeveer twee weken tot enkele maanden. In deze periode is
het virus met de meeste testen niet aantoonbaar.
Geïnfecteerde dieren laten verschillende verschijnselen zijn:
verminderde afweer, dikke knieën, harde uiers, longproblemen en
meer slijters.
Het verraderlijke van CAE is wanneer je het nu aantoont je niet weet
hoe lang het duurt voor het zich openbaart, dit kan jaren duren.
Het virus wordt in alle lichaamsvloeistoffen uitgescheiden.
Overdracht vind vooral via direct contact
plaats. Het virus kan zelfs (enkele
meters) via de lucht worden verspreid.
Verder is verspreiding mogelijk via de
melkinstallatie, indirect bloedcontact (bij
gebruik eenzelfde naald bij meerdere
dieren), via de biest of aflikken van het
lam. In principe wordt het virus niet via
de baarmoeder overgedragen en wordt
het lam CAE vrij geboren.
Voor certificeringsonderzoek wordt een steekproef van de veestapel
bloed getapt. De monsters worden daarna gepoold, wat inhoud dat
er meerdere monsters bij elkaar worden gevoegd alvorens ze
middels een ELISA-test worden onderzocht.
De test is afhankelijk van de activiteit van het virus en de afweer
reactie van de geit. Het is van groot belang dat de steekproef
risicodieren bevat zoals bokken en oudere dieren.
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Doordat het virus zich kan verstoppen en er op bedrijfsniveau een
steekproef wordt gedaan is CAE moeilijk aantoonbaar, daarom
noemt men CAE ook wel eens de sluipmoordenaar op het bedrijf. Er
bestaat geen therapie of vaccin om CAE te bestrijden, daarvoor is
het virus te veranderlijk.
Maatregelen om verspreiding CAE tegen te gaan:
Actuele status bedrijf bepalen.
Voorkomen van infecties, alleen geiten aanvoeren van CAEgecertificeerde bedrijven en controleer de status vooraf door
tankmelkonderzoek.
Voorkom contact met schapen, zwoegerziekte bij schapen
wordt ook veroorzaakt door het Lenti-virus.
Lammeren na de geboorte direct scheiden van de geit. Lam
mag niet “afgelikt” worden.
Kunstbiest verstrekken of gepasteuriseerde biest.
Leeftijdsscheiding aanhouden, jonge dieren mogen niet in
aanraking komen met oudere dieren.
Contactstructuren, niet alleen tussen geiten maar ook naar de
lammeren . Schone kleding bij lammeren.
Een naald per dier is de enige manier om overdracht via
indirect bloedcontact te voorkomen.
In het verleden zijn veel koppels vrij geworden door elke geit te
testen en de positieve dieren op te ruimen. De geiten zullen hiervoor
op individuele basis, meerdere malen onderzocht moeten worden.
Het aan te houden interval is afhankelijk van de infectiedruk. Kortom
het is een meerjarig traject wat veel kennis en kunde vereist. Zorg er
in ieder geval voor dat het risico op insleep en verspreiding binnen
maar ook tussen koppels te minimaliseren.

13

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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Zakgoed kalender 2017

16

17

18

