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Aan de leden en afnemers
Al weer een jaar achter de rug. Een jaar waarin uw vertrouwde ZuidOost Salland nieuws of terwijl het groene boekje eens per twee
maanden verscheen. De winter is al weer voor de helft voorbij. Alleen
een echte winter hebben we niet gehad. Laten we het positief
bekijken. Hierdoor hebben we minder gas nodig en dat drukt de
kosten. En in Groningen zijn ze er blij mee. Ook daar zien we een
voorbeeld van hoe de regering de burger in de steek laat. Als het
geld kost, dan zijn ze niet thuis. Iets wat we in de agrarische sector
keer op keer tegen komen. Toch heeft onze nieuwe
landbouwminister de eerste signalen afgegeven er weer voor de
sector te willen zijn. Een nieuw jaar met nieuwe kansen zullen we
maar zeggen.
Het jaar is afgesloten en wij zijn druk bezig met de balans. De totale
voeromzet is vorig jaar toch nog weer met 4,4 % gestegen en daar
zijn we trots op. En onze eigen productie is met 2,9 % gestegen,
ondanks dat we al wat VLOG voeders elders laten maken. In
december zijn we ook gestart met het verkopen van voeders vrij van
Genetisch gemanipuleerde grondstoffen (oftewel de VLOG voeders).
Na wat op start problemen loopt het nu goed. Het transport besteden
we uit, omdat de voeders in Nijkerk geproduceerd worden. Mocht u
hierover meer willen weten, vraag gerust. Het is goed om te zien,
hoe snel onze kleine coöperatie kan schakelen. Vorig jaar september
waren er de eerste voorzichtige vragen en verzoeken en eind
november hebben we het eerste VLOG voer afgeleverd. We hebben
dan ook geen uitgebreide campagne nodig om deze mogelijkheden
aan onze klanten duidelijk te maken.
Vorig jaar hebben we weer behoorlijk geïnvesteerd (nieuwe menger,
bulkauto, parkeerplaats, nieuw dak etc.) en daarom zullen we het dit
jaar rustiger aan gaan doen. De fabriek is dan ook goed up to date.
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Grondstofprijzen
De stijging van de grondstofprijzen zet even niet verder door. De
granenmarkt veert zelfs een beetje terug. De verwachting is echter
dat er geen grote schommelingen komen de komende maanden.
Echter op vitaminegebied is het anders. Door en brand vorig jaar bij
een producent, zijn de prijzen van vitamine A en E explosief
gestegen. Hierdoor zullen de mengvoerprijzen toch stijgen de
komende weken. Het is belangrijk om te constateren, hoe afhankelijk
we van een paar producenten zijn geworden.
In april komt de oogst op het zuidelijk halfrond in volle gang en
komen de eerste voorspellingen inzake de inzaai over het noordelijk
halfrond. Als prijzen gaan veranderen worden die veranderingen dan
pas verwacht.
Grondstofprijzen:
Op het moment van schrijven bevindt de granen markt zich in een
rustig vaarwater. Prijzen bewegen zich nauwelijks en vanuit de
granen markt is er dan ook weinig prijsfluctuatie te verwachten.
De eiwitmarkt is wat oplopend. Vooral de droogte in Zuid-Amerika
wordt telkens aangegrepen om de prijzen op te jagen.
De te verwachten hoge eindvoorraden houden de prijzen echter
behoorlijk in bedwang. In april komt de oogst op het zuidelijk halfrond
in volle gang. Tegen die tijd zal de markt meer richting gaan geven.
De bijproducten markt is erg vast.
Producten als pulp en vooral soyahullen zijn de laatste maanden flink
aangetrokken in prijs.
De pulp hebben wij vanuit de campagne volledig dicht gelegd en in
die zin hebben wij niet met deze stijging van doen. De soyahullen
markt zal deze prijzen niet lang kunnen vasthouden. Vanaf de
nieuwe oogst zal de hullen markt logischerwijs breken en in een
dalende trend komen. Tot slot de vitaminen markt. Deze is volledig
ontploft als gevolg van een brand bij een leverancier.
Gezien het feit dat er maar enkele aanbieders zijn op de
internationale vitaminen markt heeft dit een enorme invloed op de
prijzen. Het betreft dan vooral Vitamine A en E.
Sommige varianten zijn in relatief korte tijd volledig over de kop
gegaan. Eventuele prijsstijgingen in het mengvoer komen dan ook
volledig weg uit de vitamine/mineralenhoek.
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Jaarvergadering en uitbreidingsplannen
Dit jaar zal de jaarvergadering op dinsdag 20 maart plaats vinden.
Het eerste deel is het behandelen van de jaarcijfers. Tevens zullen
we dan ook de resultaten van de OOCON presenteren. We kunnen
dan laten zien wat een goede aanvulling de OOCON voor ons is.
In het tweede deel zal een slager uitleg geven aan hoe een dier is
opgebouwd. Dat beloofd weer een mooie praktische invulling te
worden. Noteer de avond vast in uw agenda want deze avond wordt
een interessante avond over de toekomst van uw coöperatie.
Hans Verheul
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Behandeling Ziekte van Mortellaro en tussenklauw
ontsteking (rv)
Ziekte van Mortellaro is in Nederland de belangrijkste
infectieuze klauwaandoening. Daarnaast komen er op meerdere
bedrijven problemen met tussen klauwontsteking voor, een
andere klauwaandoening.
De overeenkomst tussen ziekte van Mortellaro en
tussenklauwontsteking is dat ze
vooral voorkomen bij jonge
melkkoeien. Tussenklauwontsteking
wordt behandeld met antibiotica per
injectie (overleg met de dierenarts).
De behandeling van Mortellaro is
een lokale behandeling met of
zonder antibiotica en het gebruik
van voetbaden.
Mortellaro:
Mortellaro kenmerkt zich door een ontsteking van de klauwhuid,
meestal daar waar de huid overgaat in het hoorn achterop de klauw.
De ontstoken plek is rood en aardbeiachtig, vaak staan de haren
overeind rondom de Mortellaro-plekken. De plek is pijnlijk bij
aanraking en stinkt.
Behandeling en preventie
Als Mortellaro aanwezig is, moet na het bekappen de klauw goed
droog en schoon worden gemaakt en behandeld met een
antibioticum bevattende spray, gevolgd door één keer per twee
weken een voetbad. Een formalinevoetbad heeft een preventieve
werking op Mortellaro.
Een koe met een goede weerstand heeft minder kans op Mortellaro.
Ook huisvesting, hygiëne, ventilatie en voeding spelen een rol.
Aanbrengen verband zinvol
Recent onderzoek wees uit dat, onafhankelijk van de keuze van
behandeling van Mortellaro (spray of gel), het aanbrengen van een
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verband ter ondersteuning van de behandeling gedurende drie tot vijf
dagen altijd zinvol is. Wanneer het verband langer dan vijf dagen
moet blijven zitten, dan moet het goed afsluiten en niet knellen.
Tussenklauw ontsteking:
Tussenklauwontsteking veroorzaakt een plotselinge, heftige
kreupelheid, een opzwelling onder de bijklauwen en een rode warme
zwelling die soms zichtbaar is aan de voorzijde tussen de klauwen.
Koeien met tussenklauwontsteking kunnen koorts hebben en verlies
van eetlust.
Behandeling en preventie
Bij tussenklauwontsteking is het van groot belang om de koe snel te
behandelen om de vorming van een tyloom, een stuk wild vlees
tussen beide klauwen in, en het nog verder naar binnen slaan van de
ontsteking te voorkomen.
Indien men heeft vastgesteld dat het om tussenklauwontsteking gaat,
is het gebruik van antibiotica noodzakelijk. Ook is het bevorderlijk om
de harde hoornranden in de tussenklauwspleet te verwijderen en
oxytetraspray op de wond in de tussenklauwspleet te spuiten.
Om tussenklauwontsteking te voorkomen dient gezorgd te worden
voor een gunstig stalklimaat, schone, degelijke loopvlakken (geen
kans op beschadigingen van buitenaf) en een voetbad met formaline.
Dieren die tussenklauwontsteking of andere open wonden aan de
klauwen hebben, mogen niet door het voetbad, omdat de formaline
het genezingsproces tegenwerkt.
Ook een goed rantsoen draagt in het algemeen bij aan het
voorkomen van tussenklauwontsteking en andere
klauwaandoeningen.
Bron: GD en veearts.nl

7

VLOG voer (GMO vrij)
De Duitse en ook Nederlandse markt vraagt naar levensmiddelen die
niet geproduceerd zijn met behulp van genetisch gemodificeerde
organismen (GMO). Oftewel GMO vrije
producten. Om deze levensmiddelen te
kunnen onderscheiden voor de consument
is het label ‘Ohne Gentechnik’ in het leven
geroepen door het Verband Lebensmittel
Ohne Gentechnik (VLOG). Voor de gehele
keten zijn regels vastgelegd in de
zogenaamde VLOG-richtlijnen.
Momenteel worden er in Europa maïs en sojaproducten verwerkt die
genetisch gemanipuleerd zijn. Dus voor deze grondstoffen zijn GMO
vrije varianten noodzakelijk. Men verwacht dat er dit jaar ook
genetisch gemanipuleerde Raapschroot in Europa verwerkt gaat
worden en dan is er ook voor deze producten een aparte GMO vrije
stroom vereist. Deze aparte stromen dienen geheel apart van de
reguliere grondstofstromen te worden gehouden en daarom zijn deze
producten in verhouding ook duurder.
CAVV Zuid-Oost Salland heeft zich vorig jaar daarbij aangesloten en
heeft inmiddels het VLOG certificaat ontvangen. Door het behalen
van het certificaat hebben wij nu de mogelijkheid om voeders te
leveren die aan de VLOG standaard voldoen.
Het produceren van GMO vrije voeders vergt veel van de wijze
inname van grondstoffen en de productievolgorde. CAVV Zuid-Oost
Salland heeft er daarom bewust voor gekozen om de GMO vrije
voeders in Nijkerk bij ABZ diervoeding te laten produceren. In Nijkerk
wordt veel meer GMO vrije voeders geproduceerd en kunnen ze al
deze producten eenvoudig achter elkaar produceren.
Inmiddels hebben we al 5 klanten die deze GMO vrije voeders
afnemen. Dus mocht u vragen hebben omtrent GMO vrije voeders.
Uw adviseur kan u er meer over vertellen.
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Aanpak van IBR en BVD in volgende fase (rv)
De Nederlandse rundveehouderij wil de dierziekten IBR en BVD
uitroeien. Om dat te realiseren heeft de stuurgroep een landelijke
aanpak opgezet. Deze gaat op 1 april 2018 een volgende fase in.
Alleen melkveebedrijven dienen zich, afhankelijk van hun
zuivelonderneming, voor 1 april aan te melden voor een
bestrijdingsprogramma voor IBR en BVD. De meeste
zuivelondernemingen hebben
dat in hun
leveringsvoorwaarden
opgenomen.
Naar verwachting komt het
ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) vanaf 1 januari 2019 met
regelgeving (amvb) voor de
bestrijding van IBR, welke geldt voor álle rundveebedrijven. De inzet
van de stuurgroep is gericht op een soepele overgang van het
huidige bestrijdingsplan naar de landelijke regelgeving. De amvb zal
de basis zijn voor het aanvragen van een Artikel-9-status voor IBR bij
de Europese Commissie. Nadat de Artikel-9-status is verkregen,
gelden ook eisen bij import.
Vleesveehouders worden financieel gestimuleerd om ook deel te
nemen aan de bestrijding van BVD. De Stichting Brancheorganisatie
Kalversector (SBK) zorgt er uiterlijk twee jaar na de start voor, via het
kwaliteitssysteem, dat kalverhouders geen BVD-dragers meer
aanvoeren of aanhouden (zowel binnen- als buitenlands).
Rundveebedrijven hebben al grote stappen gezet in de aanpak van
IBR en BVD. Gezien het grote aantal vrije en onverdachte bedrijven
is het belangrijk de infectiedruk voor IBR en BVD zo snel mogelijk te
verlagen. Door de omvang legt de melkveehouderij hiervoor het
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meeste gewicht in de schaal. De melkveehouderij neemt daarom het
voortouw in het vervolg op de bestrijding van IBR en BVD.
Bedrijven kunnen via een aantal routes IBR-vrij en BVD-vrij worden.
De kern van de IBR-AANPAK op bedrijfsniveau is vaccineren.
Bedrijven met een vrijstatus en (tankmelk) onverdachtstatus zijn
daarvan vrijgesteld. Voor de BESTRIJDING VAN BVD is het actief
opsporen en afvoeren
van BVD-dragers
essentieel. Bedrijven
met een vrijstatus of
onverdachtstatus, op
basis van onderzoek op
antistoffen of virus,
kunnen volstaan met
het bewaken van deze
status. Bedrijven die
deelnemen aan een bestaand programma voor IBR of BVD, kunnen
direct instromen in één van de routes van de landelijke aanpak. Op
verzoek van de sectorpartijen informeert GD melkveehouders en
vleesveehouders in januari rechtstreeks over de verschillende routes
en de praktische gang van zaken.
Veehouders kunnen voor het diagnostische onderzoek een keuze
maken uit door ZuivelNL erkende laboratoria. In februari 2018
publiceert ZuivelNL de eerste lijst met erkende laboratoria.
Laboratoria sturen hun uitslagen door naar een centrale databank.
GD beheert de bedrijfsstatussen.
Bron: www.ibrbvd.nl
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Rundvee studiedag 2018
Beste rundveehouder.
Op woensdag 8 maart as organiseren wij onze jaarlijkse rundvee
studiedag. Wij zijn op dit moment bezig met de invulling van het
programma.
Bent u rundveehouder, dan ontvangt u de uitnodiging met het
definitieve programma z.s.m. per mail.
Het programma zal voor de middag in de kantine van de sporthal in
Haarle plaatsvinden en na de middag op een locatie bij een van onze
melkvee houders.
Rundveehouders, noteer 8 maart as maar vast in uw agenda!
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Iets inleveren voor gezonde darmen’ (vlv)
Voeding heeft met elke randvoorwaarde van het houden van varkens
te maken. “Het heeft effect op de diergezondheid en het
antibioticagebruik, het dierenwelzijn, het milieu en de
volksgezondheid via zoönosen”, stelt
veterinair specialist professor Josef
Kamphues van de dierenartsenhogeschool in
Hannover. “Het verstrekken van fysiek ander
voer, met dezelfde inhoudelijke
voederwaarde, heeft invloed op de
gezondheid van de darmen en de algemene
gezondheid van het dier.”
Structuur in het rantsoen zorgt onder meer voor een beter
ontwikkelde alvleesklier (pancreas). Dit is de enzymproducent bij
uitstek van het varken. In het pancreassap zit natriumbicarbonaat om
de pH van de voedselbrij uit de maag te verhogen. Daarnaast
worden enzymen in het begin van de dunne darm uitgescheiden om
de vertering van eiwit, vet en zetmeel te verbeteren. “Zorg daarom bij
het voeden van jonge dieren dat er al voldoende structuur in zit”,
adviseert Kamphues. “Dat draagt bij aan de goede ontwikkeling van
de klieren en zorgt voor een robuuster maagdarmkanaal. De
darmwand wordt dikker, darmvilli langer en crypten dieper – meer
verteringsoppervlak – en de overgang tussen de dunne darm en de
dikke darm wordt krachtiger.”
Bij fijngemalen voer komen voedingsstoffen snel beschikbaar en
worden ze in de dunne darm snel opgenomen. Dat komt de
prestaties ten goede, maar verhoogt de kans op het ontstaan van
maagzweren en meer problemen met E.coli en salmonella. “Door de
vloeibare massa is de pH in de maag overal gelijk en kunnen
onverteerde voedingsstoffen in de dikke darm terechtkomen. De
maag en de dikke darm moeten daarom voldoende ‘gevoerd’ worden
met structuur.”
Een te groot aandeel structuur (grof gemalen grondstoffen) is ook
weer niet optimaal omdat het de prestaties drukt. Wel is bijvoorbeeld
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aan het eind van de groeifase van mannelijke vleesvarkens de
berengeurcomponent skatol te beïnvloeden als extra vezels (inuline)
worden gevoerd. De vorming van boterzuur in de dikke darm speelt
daarbij een rol. Daarnaast heeft boterzuur een gunstige invloed op
het immuunsysteem.
“Het is de kwestie van
de juiste voerbalans
zien te vinden. Maar
je levert altijd wat in
als je voert op
darmgezondheid.”
Praktijk
In de praktijk ziet
Kamphues de
aandacht voor meer
structuur in het rantsoen terug in de voerkeukens van zelfmengers.
“Steeds meer varkensbedrijven in Duitsland die losse grondstoffen
bewerken plaatsen naast een hamermolen ook een walsenmolen.”
Ook constateert hij dat die bedrijven steeds vaker gebruik maken van
geschoonde granen (4-5 procent wordt eruit gezeefd) om het gevaar
van entero’s en mycotoxinen te beperken.
Bron: varkens.nl
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Maak de juiste keuzes bij vaccinatie (vlv)
Op veel varkensbedrijven is het circo-virus aanwezig en ook de
bacterie Mycoplasma hyopneumoniae. Het betekent niet dat ieder
bedrijf dan ook maar moet gaan vaccineren tegen beide ziekten. Dat
hangt er vanaf of de infecties daadwerkelijk klinische problemen en
dus schades veroorzaken.
Toen het circo-virus in de jaren 1999-2000 in Nederland voor het
eerst problemen gaf, hadden heel veel bedrijven daar flink last van.
Er waren toen met name veel slijters onder de biggen wat een flinke
schadepost opleverde. Het circo-virus heeft zich nu over vrijwel alle
varkensbedrijven wereldwijd verspreid.
“Slijtende biggen door Circo komen niet meer zo veel voor”, zegt
Victor Geurts, dierenarts bij MSD Animal Health. “Circo zorgt nu vaak
voor groeiachterstand en een wat verhoogde uitval bij de
vleesvarkens na opleg. Daarnaast blijft circo wel een wegbereider
voor andere infecties. Samen met PRRS of bijvoorbeeld Mycoplasma
kan het wel zorgen voor luchtwegproblemen en daardoor een flinke
kostenpost opleveren”
Vaccineren tegen circo is niet perse nodig
indien er geen andere triggers zoals
luchtweginfecties zijn op het bedrijf en de
resultaten van de vleesvarkens goed zijn. Bij
achterblijvende resultaten op het
vleesvarkensbedrijf en als andere
luchtweginfecties een probleem zijn, is een
circo-vaccinatie wel aan te raden. Daarbij is het effect van een circovaccinatie vrijwel altijd goed. Vaccinatie beschermt goed tegen de
ziekte. Het beste moment is twee weken voor het infectiemoment of
het optreden van klinische problemen wat mede via bloedonderzoek
is vast te stellen. Vaccineren van de opfokgelten is volgens Geurts
altijd belangrijk omdat circo bij zeugen ook
vruchtbaarheidsproblemen kan geven.
14

Op ongeveer en kwart van de zeugenbedrijven zorgt Mycoplasma
hyopneumoniae voor meer structurele problemen zoals een droge
hoest bij biggen of oudere varkens. Dat kan in de eerste weken van
de opfok al gebeuren maar ook later in de vleesvarkensstal. Geurts:
“Door Mycoplasma wordt het slijmvlies van de luchtpijp aangetast
waardoor een irritatie ontstaat die leidt tot een aanhoudende droge
hoest en een hoge gevoeligheid voor andere infecties”.
De aanpak van mycoplasma hangt daarbij af van het moment
waarop de infectie bij de biggen toeslaat en de situatie bij de zeugen
aangezien die laatste hun biggen al kunnen besmetten in de
kraamstal.
Hebben de biggen al heel vroeg in de opfok problemen door
Mycoplasma dan is vaccineren middels een 2 shot strategie in de
eerste levensweek en derde levensweek het beste. Treden de
problemen later in de opfok op, dan is een one shot vaccinatie in de
derde week het beste. Is op het bedrijf tevens circo een probleem,
dan is een combinatievaccin van mycoplasma en circo in de derde
week een handige optie.
“Vaccineren bij spenen of kort daarna is geen handig moment”, zegt
Geurts. “Door de stress in deze periode zal de opbouw van de
weerstand onderdrukt kunnen worden. Dat geldt ook als je pas gaat
vaccineren als een infectie al heel actief is.”
Als de zeugenstapel goed stabiel is voor wat betreft mycoplasma
(bloedonderzoek kan dat aantonen), dan is één vaccinatie van de
biggen voldoende. Is de situatie niet stabiel, dan kan de
varkenshouder beter tweemaal vaccineren tegen mycoplasma, in de
eerste en derde week.
“Een niet stabiele situatie voor wat betreft mycoplasma (en andere
ziekten) vindt zijn oorzaak vaak in niet goed gevaccineerde en
geadapteerde opfokzeugen”, weet Geurts. “Het bedrijf zal dus de
vaccinatie van de opfokzeugen moeten aanpakken.”
Bron: Varkens.nl
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Sojateelt in EU groeit tot 2030 slechts mondjesmaat
(vlv)
Het soja-areaal in de EU groeide de afgelopen jaren procentueel
aanzienlijk. Toch zal in 2030 de EU-soja productie niet meer
bedragen dan enkele procenten van de totale behoefte aan
eiwitgewassen voor diervoeder en humane voeding. Dat blijkt
uit de jaarlijkse EU-rapportage over de agrarische sector en de
computerberekeningen die toekomstige ontwikkelingen
inschatten.
Dat blijkt uit
de jaarlijkse
EUrapportage
over de
agrarische
sector en de
computerbere
keningen die
toekomstige
ontwikkelinge
n inschatten.
Deze ‘Agricultural Outlook’ werd medio december in Brussel
gepresenteerd en besproken.
Roemenië en Baltische staten
Het areaal koolzaad neemt af omdat het dieselverbruik aanzienlijk
zal afnemen in de komende jaren tot 2030. Daardoor daalt de
productie van koolzaadschroot en zal de behoefte aan sojabonen
voor veevoerdoeleinden wel degelijk toenemen. Maar omdat de
wereldmarktprijzen voor sojabonen zeer concurrerend zijn en blijven
wordt de EU-teelt van soja, per definitie vrij van genetische
modificatie, geremd. De vraag naar GMO-vrij voedsel kan met name
in de melkveehouderij in Europa wel een belangrijke rol gaan spelen.
In Roemenië groeit de teelt van soja het snelst.
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In de Baltische staten neemt de Europese Unie een opmerkelijk
snelle groei van inlandse eiwitgewassen zoals lupine en veldbonen
waar.
Lichte stijging mengvoeromzet
De EU verwacht stabiele prijzen voor mengvoer en een lichte stijging
van de mengvoeromzet in kilo’s in de jaren tot 2030. Veruit de
grootste afnemer van mengvoeder is de varkenssector. In deze
agrarische specialisatie wordt geen groei van de mengvoeromzet
verwacht, in tegenstelling tot alle andere veehouderijsectoren waar
wel rekening gehouden wordt met een lichte stijging van de
voerbehoefte.
Bron: Pigbusiness
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Krachtvoer voeren en vaccineren ooien
Heeft u thuis schapen die in de laatste maanden van de dracht
zitten? In de laatste maanden van de dracht neemt de baarmoeder,
door groei van de lammeren, steeds meer ruimte in beslag ten koste
van het maag darmkanaal van de moeder. Als gevolg hiervan kan de
ooi ook minder voer opnemen en dus ook energie. Doordat ze niet
voldoende energie uit voer op kan nemen gaat ze gebruik maken van
de vetreserves om toch aan de energiebehoefte te kunnen voldoen.
Om dit te voorkomen
is het verstandig om
zeker vier tot zes
weken voor de
aflammeren te
beginnen met het
geven van krachtvoer.
Mocht u willen weten
welk krachtvoer u het
best kunt voeren
tijdens deze periode
neemt u dan contact
op met Zuid-Oost Salland.
Om te voorkomen dat de pasgeboren lammeren ‘het bloed’ en
zomerlongontsteking krijgen kunt u de ooien laten vaccineren zodat
deze in hun biest afweerstoffen hebben tegen deze ziekten. Nooit
eerder gevaccineerde ooien dienen twee keer te worden
gevaccineerd. De eerste keer moet het acht tot tien weken voor het
aflammeren en de tweede keer vier weken voor het aflammeren. Zijn
uw ooien al wel eerder gevaccineerd, dan volstaat een
herhalingsvaccinatie vier weken voor het aflammeren ook.
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Konijn: duurzaam en gezond
Konijn verdient volgens onderzoekers de stempel ‘duurzaam en
gezond’ omdat het dier een vegetarische ‘nevenstroom-eter’ is. Dat
dateert al van de ouderwetse konijnenhouderij op kleine schaal.
Toen kregen de dieren ruwvoeder zoals gras, klaver, koolbladeren,
bieten, … aangevuld met rest- of afvalproducten uit de tuin en
keuken. Het geoptimaliseerd voeder in de professionele
konijnenhouderij anno 2018 bevat voornamelijk de zemelen van
geteeld graan, zonnebloempitschroot en bietenpulp, en daarnaast
luzerne. “Allemaal zaken die niet concurreren met menselijke
voeding”, “en die het voer ook goedkoper maken dan de voeders
voor varkens of kippen die niet zonder hoog waardige duurdere
eiwitbronnen kunnen.”
Het duurzame aan konijn heeft ook een milieuaspect: konijnen
onderscheiden zich van echte herkauwers doordat ze, ondanks hun
vezelrijke voeding, geen wezenlijke hoeveelheden methaangas
produceren. Ondanks al deze argumenten daalt de consumptie van
konijn. “Door hun hoge aaibaarheidsfactor”. Voedingsspecialisten
catalogeren konijnenvlees nochtans steeds vaker als gezond vlees:
konijn geeft een magere vleessoort met een zeer goede
vetzuursamenstelling. De verhouding omega 3 – omega 6 ligt in de
buurt van vijf, net hetgeen door de Hoge Gezondheidsraad
aanbevolen wordt. Het is geen rood vlees en wordt daarom niet
gelinkt aan een mogelijk verhoogd risico op darmkanker. Ten slotte
komt konijn op het bord van moslims, dit in tegenstelling tot
varkensvlees.
Bron: Vlaams infocentrum land- en tuinbouw
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100 jaar CAVV Zuid-Oost Salland
In december 1917 is de ABTB afdeling Heeten opgericht en in
februari 1918 de ABTB afdeling te Haarle. Vandaar dat we dit jaar
het heugelijke feit van ons 100 jarig bestaansrecht willen gaan
vieren. Om een start te maken hebben we het feestweekend van 16
en 17 februari. Op vrijdagavond in Heeten feestelijkheden in de
winkel en op zaterdagavond een feestavond voor onze leden.
Aan het eind van het jaar willen we hiervoor ook iets speciaals
organiseren. We zijn daarvoor nog op zoek naar oude foto’s van de
bedrijven uit Schalkhaar, Lettele, Heeten en Haarle. Dus mocht u
nog oude foto’s hebben, die goed de oude coöperatie weergeven,
kunt u dat bij ons doorgeven. Mailen kunt u naar
info@zuidoostsalland.nl. U mag natuurlijk ook gewoon bellen naar
ons kantoor in Haarle.
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Nieuw in ons assortiment
Ecostyle K-Spirine bolus
bevat een krachtige
combinatie van boswellia
serrata, curcuma extract
en wilgenbast extract
voor het optimaal
functioneren van de koe
bij stress en spanning.
 Ecostyle K-Spirine
bolus ondersteunt
het welzijn van de hoogproductieve koe.
 Ecostyle K-Spirine bolus ondersteunt een blijvend goede
eetlust.
 Ecostyle K-Spirine bolus voor blijvend goede welzijn bij stress
en spanning.
 Ecostyle K-Spirine bolus voor behoud van een goede algehele
gezondheid.
 EcostyleK-Spirine bolus wordt snel door het lichaam van het
dier opgenomen.

Dosering: één Ecostyle K-Spirine bolus per 2 tot 3 dagen.
Verpakking:
GMP nr.
Samenstelling

6 bolussen a 95 gram per doos
GMP+ en FSA geborgd
Magnesiumoxide- Magnesiumfosfaat- PalmolieBoswellia Serrata 5%.

Introductieprijs: verpakking a 6 stuks voor € 74.95
( normaal € 89.95 )
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Nieuw in Heeten
Ladders
Vandaag voor 12.00 uur besteld.
De volgende dag zonder verzendkosten thuis

Sandd
Vanaf heden kan er vanuit de winkel in Heeten post via Sandd
verzonden worden.
Alleen brieven en pakketjes die in een
brievenbus passen, maximaal
2000gram.
•
•
•
•
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Verkoop postzegels
Verzending brieven
Lediging dinsdag en vrijdag
Verzending naar zowel binnen
als buitenland bezorgd.

TE KOOP
32 ronde balen mooi grof paarden hooi
06-22525100

TE KOOP:
•
•
•

60 Ronde balen kuilvoer
4 Veedrinkbakjes en hangkettingen
Tevens plek voor ± 15 pinken inscharing
06-22 12 54 21

Te huur gevraagd
Kapschuur met 3 à 4 hectare grond.
06-24486583
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Werk gezocht
Jonge vlotte dame zoekt nog werk voor de donderdag en
vrijdag. Graag voor de hele dag en niet alleen het melken.
Ze is al actief aan het werk op een melkvee bedrijf en kan
er nog wel een adres bij hebben. Ze is woonachtig in
Schalkhaar.
Voor meer info neem even contact op met kantoor Haarle
0548-595662
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Deze aanbiedingen zijn alleen geldig op vrijdagavond 16 febr van
18 tot 21 uur. In Heeten
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