1

Inhoudsopgave
2/3/4/5

Aan de leden en afnemers

6/7

Kostprijsvergelijking Zuid- Oost Salland (RV)

8/9/10

Bemestingsadvies 2e snede grasland (RV)

11/12/13

Weidegang (RV)

14

Geen echte ondergrens fosfaatrechten

15/16

Graszaadmengsels

17/18

Inspecteren op gezond en veilig werken (vlv)

19/20

Praktijktest geuraanpak in stallen (vlv)

20

Digitale facturatie

21/22

Tips voor het spenen van lammeren.

23

Zere bekjes bij lammeren

24/25

Leveringsvoorwaarden en kortingen

26

Nieuw in het assortiment

27

Even voorstellen

28

Gezocht

28

Ingezonden foto

29/30

Winkel nieuws

2

Aan de leden en afnemers
Coöperaties wordt steeds actueler. Het is goed om te zien, hoe
nieuwe coöperaties in Nederland weer volop ontstaan. Bij het
ontstaan van een coöperatie weet iedereen wat de bedoeling is.
Helaas zie je door de jaren heen dat dit vergeten wordt. Het is mooi
om te zien dat ze toch de klant (het lid) weer centraal willen gaan
stellen. Dat is toch iets wat juist altijd al diende te gebeuren. Want
zoals anderen zeggen, we hebben met 200 boeren een voerfabriek
en dat moet een verlengstuk van je bedrijf zijn. En dat dient de
coöperatie elke dag weer te bewijzen, dat ze dat ook is.
Bij de jaarvergadering was de opkomst rustig. Iedereen begrijpt de
oorspronkelijke bedoeling van onze coöperatie, want alleen dan kan
onze coöperatie blijven voortbestaan. Ook de omzet laat zien dat het
vertrouwen er is. Vorig en dit jaar staat de mengvoerproductie onder
druk. Door het fosfaatreductie plan en stoppende varkensbedrijven is
dat ook bij ons te merken.
Uw CAVV heeft vorig jaar ook weer een goed jaar gedraaid. Onze
voeromzet is met 4,4 % gestegen, terwijl landelijk de omzet gelijk is
gebleven. Wij hebben er weer bewust voor gekozen om een scherpe
marge te hanteren en ondanks enkele incidentele zaken is er
gewoon een kleine nabetaling, zoals u gewend bent.
Op de jaarvergadering van 20 maart jl. is de volgende nabetaling
vastgesteld:
Mengvoeders:
Kunstmeststoffen:
(excl. kalk)

EUR 1,10 per ton (incl. B.T.W.)
geen nabetaling

Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.
Wij hebben de marge op kunstmest verder verscherpt en omdat
Ecotrans het efficiënt kan rondbrengen, is besloten geen nabetaling
op de kunstmest uit te keren.
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Jaarvergadering
De jaarvergadering heeft op 20 maart plaats gevonden. De opkomst
was rustig en er werden ook terecht kritische vragen gesteld. Dit
betekent dat u als lid zeer betrokken bent en dat is iets wat wij zeer
waarderen. Op de jaarvergadering hebben we laten zien, dat onze
liquiditeitspositie sterk is verbetert. Deze opdracht hebben we vorig
jaar ook van jullie mee gekregen. En daarnaast is door de betere
prijzen in de diverse sectoren, de debiteurenstand ook sterk
verbeterd. Zoals iedereen kon zien, staan we er weer goed op.
Het tweede deel van de vergadering werd verzorgd voor Marcel van
der Weegh. Deze slager uit Raalte verwerkt veel individuele dieren
speciaal voor klanten. Aan de hand van een karkas van een
schapenlam, liet hij zien, hoe een schapenlam ontleed wordt en waar
de heerlijke stukken vlees vandaan komen. Natuurlijk mocht
iedereen dit ook proeven en meerdere stukken vlees mee naar huis
nemen om dit ook thuis aan de rest van de familie te laten proeven.
Al met al weer een geslaagde avond.
Grondstofprijzen:
De granen bevinden zich momenteel nog steeds in een rustig
vaarwater. Prijzen bewegen zich nauwelijks. De gewassen staan er
echter goed voor. Dus tegen de oogstperiode is er wel een daling te
verwachten. Echter ons inkoopboek ligt lager dan de huidige
marktprijzen, dus als de daling te lang op zich laat wachten zullen de
mengvoerprijzen op basis hiervan ook iets gaan stijgen.
De eiwitmarkt is voor zowel de korte als de lange termijn behoorlijk
gestegen. Hierdoor zullen de Europese mengvoerprijzen iets stijgen
de komende periode. Vooral de droogte in Zuid-Amerika wordt
telkens aangegrepen om de prijzen op te jagen.
De bijproducten markt lijkt op de top te zitten. We verwachten zeker
vanaf mei een daling. De prijzen van Vitamine A en E lijken over de
top heen te zijn. Dus vanuit deze hoek is geen prijsverhoging meer te
verwachten.
Samenvattend geeft dat een lichte prijsstijging op de korte termijn.
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Sector dag rundvee
Op 8 maart is onze jaarlijkse rundveestudiedag geweest. De
opkomst was weer heel goed. In de ochtend zijn we geïnformeerd
door een dierenarts inzake allerlei problemen bij het rundvee. En in
de middag hebben we dat zelf mogen aanschouwen in de slachterij
van de familie Hutten in Heeten. Het is mooi om te zien hoe een
moderne slachterij werkt. Het was dan ook uniek, dat we tijdens het
slachten mochten kijken. Toch mooi dat er zulke mooie bedrijven in
onze regio actief zijn.
Rundveevoorlichter
Zoals bekend, zijn wij op zoek naar een rundveevoorlichter. De
afgelopen maanden heeft Koen Kemper uit Holten ons team reeds
aangevuld. Dit was eerst van tijdelijke aard om ons rundveeteam te
ondersteunen. Dit is zo goed door ons, maar ook door u als klant
bevallen, dat Koen Kemper per 1 april bij ons in vaste dienst komt en
ons team definitief blijft versterken. Wij zijn blij dat het enthousiasme
wederzijds is en u zult Koen dan ook vaker in het veld tegen komen.
Verderop zal Koen zich even nader voorstellen. Daarnaast blijven wij
op zoek naar een senior rundveevoorlichter om het team te
versterken.
Gewasbeschermingsmiddelen verkoop
In maart hebben wij weer onze jaarlijkse audit van het CDG
(Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) voor de
verkoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen gehad. Dit
certificaat is noodzakelijk om professionele
gewasbeschermingsmiddelen te mogen verkopen. Wij als Zuid-Oost
Salland willen onze klanten een compleet pakket kunnen blijven
bieden en blijven daarmee professionele
gewasbeschermingsmiddelen in Heeten verkopen.
Gecombineerde opgave
Toch nog even ter herinnering. Voor half mei dient de
gecombineerde opgave te worden ingediend. Door de omvang van
de aanvraagbedragen is het belangrijk, dat de controle van de
aanvraag gebeurt door een vakkundig persoon, die ook voor
eventuele fouten verzekerd is. Deze verzekering hebben wij niet en
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wij kunnen daarom ook niet de verantwoording daarvoor nemen. Ons
advies is dan ook om uw boekhouder hierbij in te schakelen.
Tijdig bestellen
We merken de laatste weken, dat met name de vrijdag een hele
drukke dag voor het afleveren van voer wordt. Wij willen u dan ook
vriendelijk vragen om voor het midden van de week te bestellen
(dinsdag t/m donderdag). uiteraard kan dat niet altijd, maar door iets
meer vooruit te denken, kan dan de productie een stuk efficiënter
draaien en kan het afleveren ook binnen de normale uren plaats
vinden. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Daarnaast mag u natuurlijk altijd een tweede bezorg dag opgeven.
Dit wordt ook zeer gewaardeerd.
Nieuw bulkoplegger
Hij lijkt bijna nieuw. Maar we hebben onze 24-tons bulkwagen laten
reviseren, zodat de oplegger nog 10 jaar mee kan. Hij heeft de
afgelopen tijd zich volop bewezen om de pieken op te vangen.
Daarom is besloten voor dit grote onderhoud. Als je hem ziet rijden,
dan lijkt hij bijna weer als nieuw.
Wij gebruiken de oplegger alleen in onze regio. Omdat de ritten door
externe partijen efficiënter uit te voeren zijn
Hans Verheul
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Kostprijsvergelijking Zuid- Oost Salland (RV)
Afgelopen maand verscheen er in de Veeteelt een artikel over “hard
melken is een hardnekkige verslaving”. Het is steeds vaker een
onderwerp van gesprek dat de melkproductie per kilogram fosfaat
kan om zo de fosfaatrechten beter te benutten. Wij zijn het eens met
het artikel dat niet altijd blind moet worden gekeken naar de
melkproductie per koe. Per bedrijf verschillen de situaties enorm, elk
bedrijf moet voor zichzelf dus ook hun eigen koers bepalen wat
betreft de melkproductie. Echter is het zoals wij in de praktijk ervaren
ook niet altijd zo dat de krachtvoerkosten per 100 kg zo fors stijgen
zoals in het artikel is beschreven.
Wij hebben een overzicht gemaakt van onze klanten met de
voerkosten per 100 kg melk voor 2 verschillende situaties. De eerste
selectie is gemaakt voor bedrijven tussen de 7500 en 8500 kg
melkproductie per koe en de 2e is voor bedrijven die meer dan 9500
kg melk hebben geproduceerd. Bij deze bedrijven zijn de
krachtvoerkosten weergegeven en de melkopbrengsten zijn
gebaseerd op de Friesland-Campina melkprijs van maart 2018
inclusief weidepremie. De situatie is gebaseerd op een bedrijf met
4500 kg aan fosfaatrechten en de fosfaatproductie per koe is
gebaseerd op de gemiddelde melkproductie per koe van de
verschillende bedrijven.
7500 kg- 8500 kg

9500 kg+

17,0

16,0

melkproductie kg koe/ jaar
vetgehalte%
eiwitgehalte%

8.054
4,63
3,66

10.085
4,32
3,52

krachtvoer € / 100 kg
bijproducten €/ 100 kg

5,90
0,44

6,04
0,47

melkopbrengsten €
saldo €

37,28
30,94

35,57
29,06

selectie op basis van kg melk
aantal bedrijven selectie
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Fosfaatproductie per koe
fosfaatrechten kg
aantal dieren mogelijk binnen quotum
jaarproductie
saldo na krachtvoerkosten

40,6
4500
111

45,6
4500
99

892.685
€ 332.793

995.230
€ 354.003

In het overzicht is te zien dat de bedrijven tussen de 7500 en 8500
kg productie gemiddeld genomen hogere gehalten hebben dan de
bedrijven die meer dan 9500 kg hebben geproduceerd. Dit resulteert
ook in een hogere melkopbrengst per afgeleverde kg. De bedrijven
met een hogere melkproductie kunnen echter meer kilogrammen
afleveren binnen dezelfde fosfaatproductie. Dit resulteert bij de
bedrijven in dit overzicht uiteindelijk tot een hoger saldo na
krachtvoerkosten. In dit overzicht is geen rekening gehouden met de
overige saldo kosten omdat deze voor ons niet inzichtelijk zijn.
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Bemestingsadvies 2e snede grasland (RV)
Inmiddels zit in grote lijnen de drijf en kunstmest voor de 1e snede op
het land. Het weer zal nu zijn werk moeten doen.
De meeste veehouders hebben de 1e snede ca 25 a 30 m3
rundveedrijfmest per hectare geplaatst.
Daarnaast is er ca 70 kg zuivere N uit kunstmest gestrooid.
Voor de 2e snede is het van belang om goed in kaart te brengen
waar de percelen voor ingezet worden, zijn het weide- of
maaipercelen. Bij maaipercelen is het advies om ca 15 a 20 m3
rundveedrijfmest te plaatsen.
Op percelen welke bestemd zijn voor beweiding adviseren wij geen
drijfmest. De smakelijkheid en opname van weidegras is na
bemesting met organische mest aanzienlijk minder.
Daarnaast leidt het uitrijden van drijfmest op weidepercelen tot
onnodig hoge kaligehalten in het
gras en wordt het natriumgehalte
gedrukt. Wederom nadelig voor de
smaak en ook nadelig voor de
gezondheid van het vee.
Het advies is om voor de 2e snede
op maaipercelen naast de drijfmest
ca 175 a 200 kg KAS of KAS zwavel
te strooien.
Op weidepercelen relatief kleine
giften geven. De totale gift voor het
weiden verdelen in 2 of 3 porties
heeft de voorkeur. Dit is afhankelijk
van de duur van de weideperiode voor het desbetreffende perceel.
Om de 14 dagen een portie van 60 kg product per hectare is
wenselijk. Probeer tevens te sturen op NLV-waarde. Daarbij de
aantekening dat percelen met een laag NLV vaker met kleine porties
bemest dienen te worden. Niet zo zeer meer, maar vaker bemesten
heeft dan de voorkeur. Percelen met een laag NLV gehalte zijn over
het algemeen de percelen welke meerdere jaren als bouwland zijn
9

gebruikt. Het stikstof leverend vermogen dient dan door de jaren
heen opgebouwd te worden. Kijk u bodemonderzoeken goed na.
Voor de 1e snede is het inzetten van een zwavelhoudende meststof
inmiddels wel noodzaak. Echter ook voor de 2e snede zien wij
steeds vaker dat er zwavel gewenst is.
Dit kunt u terugvinden op uw grondmonsteruitslagen.
Wanneer er geen zwavel gewenst is kunt u toe met het strooien van
de normale KAS. Wanneer zwavel gevraagd is raden wij u de KAS
zwavel aan. Daarnaast is het goed om kritisch te kijken welke KASvariant u gaat kiezen.
Wij werken met een 2-tal KAS-varianten.
 De KAS-calcium. Deze bevat 27% N en 12% Ca,
 De KAS-magnesium. Deze bevat 27% N, 4% MgO en
2% Ca.
In de praktijk past meestal de KAS-calcium het beste.
Ook dit kunt u
terugvinden op uw
grondmonsteruitslagen.
Meestal is de
magnesium
beschikbaarheid voor de
plant relatief hoog en de
calcium beschikbaarheid
laag.
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Tabel 1: Maximale stikstofadvies voor de 2e snede (kg N/ha).
Afhankelijk van de NLV-waarde (kg N/ha/jaar) met bijbehorende Njaargift bij standaard gebruik en snedezwaarte.

Prijsontwikkeling kunstmest:
Wij raden u aan om niet meer vast te leggen dan dat u strikt nodig
bent voor de 2e snede.
De prijzen zitten aan de top en zullen normaliter naarmate de tijd
vordert gaan zakken.
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Weidegang (RV)
Zorg voor een weideplan als de koeien naar buiten gaan
Koeien weiden is veel meer dan de staldeur open doen. We zien
steeds meer veehouders die na vele jaren opstallen weer gaan
weiden. Juist dan is het belangrijk om een plan te hebben hoe dat
aan te pakken. Maar een weideplan kan ook zeer nuttig zijn voor
bedrijven waar weidgang van zelf sprekend is.
Welk weidesysteem het beste past is afhankelijk van huiskavel,
perceel oppervlakte, veebezetting, beschikbare arbeid etc. Kies een
systeem en houd daar aan vast. Het is goed om te weten hoeveel
vierkante meter oppervlakte je per koe per dag nodig bent en
hoeveel er beschikbaar is. Veel veehouders lopen tijdens het weiden
seizoen één of meerdere keren vast door een te krap of juist een te
ruim gras aanbod. In veel
gevallen kan men dit met een
goed weideplan
aanzienkomen of zelfs
worden voorkomen. Voor
meer informatie kunt u terecht
bij uw adviseur.
KANSEN BENUTTEN MET
DEELWEIDEGANG
Voor sommige melkveehouders is het lastig of zelfs niet mogelijk om
alle koeien weidegang te bieden. Hier kan deelweidegang, oftewel
ten minste een kwart van het rundvee weiden, een uitkomst bieden.
Zo lever je ook een bijdrage aan weidegang én kun je daarvoor
wellicht een premie op de melkprijs ontvangen. Verschillende
zuivelbedrijven bieden hun melkveehouders namelijk de optie van
deelweidegang aan en keren daarvoor een deelweidegangpremie uit.
Deelweidegang is ook een uitgelezen manier om je voor te bereiden
op volledige weidegang.
Wij denken graag met u mee voor een invulling voor deelweidegang,
ook is er meer informatie te vinden op www.stichtingweidegang.nl
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Beweidingsplan
Naam:

2018

2018

2018

Periode

Voorjaar

Zomer

Najaar

Streefdatum start en slot van
beweiding
Beweidingssysteem
(omweiden/standweiden/....)
Aantal koeien melkgevend
Aantal percelen of blokken
(beweidbaar)
Oppervlakte per perceel of blok
(gem)
Aantal dagen weidegang per perceel
of blok
Uren weidegang: Dag en nacht
weiden, draad dicht of vrij verkeer?
Drogestof aanbod bij inscharen in
cm of kg/ds/ha
Resten bij uitscharen in cm of
kg/ds/ha
Bijvoeding in kg ds ruwvoer Gras
(kuil) kg ds Maiskuil kg ds
Opname vers gras (kg ds per koe per
dag)(Reken terug vanuit bijvoeding
of aantal dagen in perceel)
Maaipercentage (hoeveel van totaal
opp. Gemaaid op beweidbaar areaal)
Schatten! Tussen 100% tot 500%
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Bloten tijdens weidegang, data of na
hoeveel keer beweiden wordt er
gebloot.
Drijfmest toediening
beweidingspercelen, hoeveelheid en
voor of na het weiden? Wanneer
stoppen met drijfmest?
Kunstmest toediening
beweidingspercelen, hoeveelheid en
wanneer tijdens het weiden (voor, na
of tijdens). Wanneer stoppen met
strooien van km.
Pinken weiden (>1 jaar) Hoe lang
naar buiten en welk systeem
Kalveren weiden (<1 jaar) Hoe lang
naar buiten en welk systeem
(globaal)
Overige

Overige
Ga zoveel mogelijk uit van gemiddelden en specificeer eventueel
voor voorjaar, zomer en najaar.
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Geen echte ondergrens fosfaatrechten
Voor het stelsel van fosfaatrechten geldt een ‘ondergrens’ van 100
kg fosfaat. Deze grens geldt niet voor bedrijven. Belangrijker is
echter of dieren hobbymatig of bedrijfsmatig worden gehouden. Dit
geldt zowel voor een particulier als voor een bedrijf.
Hobbymatig
Houd u runderen hobbymatig, dan vallen ze niet onder de definitie
van ‘melkvee’. Voor deze dieren heeft u dus geen fosfaatrechten
nodig. Ook is de ondergrens dan niet van belang. Hobbymatig wil
zeggen dat u de dieren niet voor winst- of gebruiksdoeleinden houdt.
Bedrijf
Een bedrijf dat melkvee houdt, heeft voor ieder dier fosfaatrechten
nodig. Worden de dieren hobbymatig gehouden ( bijvoorbeeld enkele
runderen op een akkerbouwbedrijf), dan zijn voor deze dieren geen
fosfaatrechten nodig.
Particulier
Een particulier zal vaak runderen hobbymatig houden. Ook voor
deze dieren zijn geen fosfaatrechten nodig en is de ondergrens niet
van toepassing. Echter als een particulier meerdere runderen houdt
of jongvee van een melkveehouder opfokt, dan kan dit als
‘bedrijfsmatig’ worden gezien. De particulier heeft dan wel
fosfaatrechten nodig. Zeker bij het opfokken van jongvee voor een
ander is dit risico groot, ook als dit binnen de 100 kg blijft.
Produceert u met uw melkvee minder dan 100 kg fosfaat? Dan zal dit
vaak als hobbymatig worden gezien. Dit is echter geen harde grens.
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw adviseur.
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Graszaadmengsels
Zuid Oost Salland houdt elk jaar zijn eigen graszaadmengsels tegen
het licht.
Sinds jaar en dag stellen we onze eigen
mengsels samen. Wij willen hoe dan ook
de beste afzonderlijke rassen in onze
samenstellingen hebben. Wij zijn gezien de
kuiluitslagen van de laatste jaren in
combinatie met de lage krachtvoerkosten
er van overtuigd dat dit de juiste weg is.
In ons assortiment werken we met een 3 tal mengsels:
 Zuid Oost Salland Optimaal. Dit is een mengsel geschikt voor
weiden en maaien. Mengsel is op basis 100% engels raai.
Verhouding Tetra/diplo is 65/35

•

16

Zuid Oost Salland Gras Timo. Dit is een mengsel geschikt
voor weiden en maaien. Mengsel op basis 85% engels raai
waarbij de verhouding tetra/diplo 65/35 is. De overige 15%
is timothee. Op de wat nattere koudere gronden adviseren
wij dit mengsel.

•

AB Weidemix Excellent 4. Dit is een mengsel wat ingezet
wordt bij maximaal weiden en tevens zeer geschikt is voor
doorzaai. Het mengsel hebben wij samen met een
loonwerkerscombinatie ontwikkeld. Mengsel op basis 90%
engels raai diplo. De overige 10% is timothee.

Doorzaai graspercelen:
Doorzaai in het vroege voorjaar (eind maart/begin april) raden wij
alleen aan als de zode extreem hol is. Langdurig licht inval is dan
namelijk gegarandeerd.Tevens dient de bodemtemperatuur ca 10
graden te zijn. Engels raai is een snel kiemend zaad wat bij uitstek
geschikt is voor doorzaai. Een mooier moment is direct na het
oogsten van de 1e snede. De grond is dan warm, waardoor het
graszaad zich razend snel zal ontwikkelen.
Wel is de vochtvoorziening essentieel!
De bovengenoemde mengsels zijn standaard voorradig.
Daarnaast kunnen wij deze kwaliteit mengsels leveren tegen zeer
scherpe tarieven.
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Inspecteren op gezond en veilig werken (vlv)
Veiliger en gezonder werken in de varkenshouderij is het doel
van de aangekondigde inspecties van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW). Per april gaan inspecteurs van SZW de
baan op om varkensbedrijven te checken op
arbeidsomstandigheden, meldt LTO Noord.
De Arbowet geldt voor zowel bedrijven met
als zonder personeel. Varkenshouders
zullen dus ongeacht hun bedrijfsomvang
maatregelen moeten nemen om onveilige
situaties op de werkvloer te voorkomen of
te verbeteren. Dat alles met het oog op
veiligheid en gezondheid van zichzelf en
meewerkende gezinsleden, inhuurkrachten
en vervoerders die op het erf komen.
Voorlichting
De inspecteurs van SZW zullen onder meer letten op stalklimaat:
stof, endotoxinen, ammoniak, (gezondheidsrisico’s), elektrische
installaties in verband met brandgevaar, inrichting van de werkplek,
periodieke keuringen en de inrichting van het erf. De inspecteurs
geven ook voorlichting en bespreken met de varkenshouder of hij de
risico’s duidelijk in beeld heeft. Het opstellen van een risicoinventarisatie en -evaluatie (RIE) geeft daarin veel inzicht.
Bemerken inspecteurs onvolkomenheden dan kunnen zij
waarschuwen, eisen stellen of sancties opleggen, zoals voor een
bepaalde datum de geconstateerde tekortkomingen oplossen. In
situaties waar acuut gevaar dreigt, kan de Inspectie het werk zelfs stil
leggen.
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Magazine
De Inspectie SZW verspreidt volgens LTO Noord vanaf medio maart
een online magazine over gezond en veilig werken in de
varkenshouderij. Dit magazine bevat interviews met Stigas,
Inspectie SZW, een varkenshouder en Long Alliantie Nederland.
Zeer waarschijnlijk valt bij varkenshouders een gedrukte versie van
het magazine op de deurmat.
Varkenshouders kunnen zich voorbereiden op de inspecties door de
website van Stigas (www.stigas.nl) te raadplegen en kunnen aan de
slag met de nieuwe RIE.
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Praktijktest geuraanpak in stallen (vlv)
In Overijssel start een proef om de geur bij vier Sallandse
varkensbedrijven op een innovatieve wijze aan de pakken. In de
stallen wordt onder meer een vloeibare
binder van stof en geurcomponenten
toegepast. De provincie heeft 368.000
euro gereserveerd voor het project.
De test betreft het toepassen van het Micro
Balans reinigingsconcept van Animal Life
Plus. Doel is volgens de ontwikkelaars om
wetenschappelijk te bepalen of Micro Balans
voldoet aan de certificatie-eisen van de Regeling Ammoniak en
Veehouderij (RAV) en Groenlabel stal. De zes ondernemers op
gebied van productie van innovatieve microbiële reinigingsmiddelen,
reinigingsconcepten, techniek, advies- en handel in de veehouderij
hebben dat concept voor continu reiniging van stallen ontwikkeld.
De middelen bevatten onder meer natuurlijke bacteriën die organisch
afval afbreken en omzetten in veilige en geurloze eindproducten. Het
middel wordt in de stallucht gesprayd of verneveld. Het is gedurende
een jaar uitgeprobeerd op een varkensbedrijf in Bruchterveld.
Volgens RTV Oost zou de emissie van stank fors zijn verminderd.
Ook was de stal veel minder stoffig, waardoor het leefklimaat van de
dieren verbeterd. Maar ook de varkenshouder zelf heeft profijt van de
verbeterde stallucht. De werkomgeving wordt volgens Animal Life
Plus als prettiger ervaren.
Breder effect
Volgens de ontwikkelaars van het systeem kan het natuurlijke middel
de oplossing zijn voor diverse problemen. Schonere lucht lijkt een
positief effect te hebben op de diergezondheid, het antibioticagebruik
van de varkens kan daardoor lager uitvallen. Ook zou de uitstoot van
ammoniak veel lager zijn en een dure maatregel zoals het gebruik
van luchtwassers overbodig kunnen maken. Bovendien zou na een
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ronde minder tijd en minder water nodig zijn om afdelingen schoon te
maken.
De praktijkproef moet uitwijzen of het middel verantwoord en
betrouwbaar is. Ook moet het antwoord geven op de vraag of het op
de markt kan worden gebracht als alternatief voor het beperken van
emissies uit stallen.
Bron: Varkens.nl

Digitale facturatie
Sinds een paar weken versturen we de rekeningen via Sandd omdat
de prijsverschillen met TNT vrij groot zijn.
Hierdoor ontvangt u de rekening op vrijdag per post. Als u op
automatisch incasso zit wordt het factuurbedrag op dezelfde dag
afgeschreven als dat u de rekening ontvangt.
Mocht u de rekening eerder willen ontvangen, kunt u er voor kiezen
om naar digitale facturatie over te stappen. Dan heeft u de rekening
op maandagmiddag via de mail al binnen. Mocht u hier interesse in
hebben of hier vragen over hebben, kunt u een mailtje sturen naar
Administratie@zuidoostsalland.nl
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Tips voor het spenen van lammeren.
Om een speendip te voorkomen is het van groot belang dat de
lammeren ook daadwerkelijk klaar zijn om gespeend te worden.
Wanneer dit niet het geval is en er te snel of te vroeg wordt
gespeend dan levert het spenen naast stress ook grote
groeivertragingen op.
Een aantal belangrijke kenmerken waar we naar moeten kijken bij
het spenen zijn: gewicht, leeftijd, voer- en wateropname
•

•

•

•
•
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Op welk gewicht wilt u de lammeren spenen? Wanneer
een lam wat zwaarder is, heeft ze wat meer reserves en
is hierdoor minder gevoelig voor speenstress. Speen
lammeren op een lichaamsgewicht van minimaal 12 kg.
Hoe zijn uw lammeren de melkperiode door gekomen,
zonder enige tegenslag, heel hard gegroeid of is er een
infectie geweest die de groei negatief heeft beïnvloed?
Naast het gewicht is leeftijd ook een belangrijke factor
bij het spenen. Laat bij twijfel uw lammeren nog een
week langer aan de
melk. Zo worden ze
zwaarder, maar komen
de speenperiode wel
makkelijker door.
Verminder het aantal
spenen van de
drinkautomaat per groep
geleidelijk, zodat de
lammeren gestimuleerd worden om meer krachtvoer op
te nemen. Zet de lammeren die gespeend worden zo
ver mogelijk van de automaat af. Hierdoor kost het
meer moeite om melk op te nemen.
Zien eten doet eten, zorg voor voldoende vreetplekken
en vers en schoon voer
Zorg dat uw lammeren bij het spenen minimaal 200
gram lammerengroei brok per dag opnemen.

•
•
•

Hierdoor is de overgang niet zo groot meer. Wanneer
de lammeren voor spenen voldoende brok opnemen
wordt de energiebehoefte/dekking al uit de brok
gehaald. Ook kennen de lammeren de smaak van de
brok en is de overgang minimaal. Zo wordt de
negatieve energiebalans en de groeidip beperkt.
Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater
om de voer/brokopname op peil te houden.
Maak de drinkbakjes meerdere keren per dag schoon.
Laat de groep lammeren na het spenen zo veel
mogelijk bij elkaar en het liefst de eerste weken nog in
dezelfde stal als tijdens de melkperiode.

Zorg ervoor dat alle handelingen in zo’n klein mogelijke stapjes
gebeuren met zo min mogelijk stress!
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Zere bekjes bij lammeren
Als lammeren last krijgen van zere bekjes is dat vaak pas zichtbaar
door de blaasjes rondom de bek die later openspringen en in korstjes
veranderen. Een uitbraak kan in een koppel zes tot acht weken
duren. Omdat de aandoening wordt veroorzaakt door een virus, moet
die zelf door het lam worden overwonnen. Als u lammeren met zere
bekjes de fels geeft, is het belangrijk de speen goed schoon te
maken voordat u deze gebruikt bij dieren die nog geen zere bekjes
hebben. Of u schaft aparte flessen aan. Hiermee voorkomt u dat het
virus via de fles wordt overgedragen. Deze ziekte is ook besmettelijk
voor mensen. U kunt uzelf beschermen door handschoenen te
dragen als u de lammeren aanraakt of de fles geeft.
Tips voor een goed verkoopbaar lam:
Bij lammeren is het belangrijk dat ze in de eerste 12 weken van hun
leven niets te kort komen. Zorg voor voldoende schoon en vers
drinkwater, mooi structuurrijk hooi en onbeperkt krachtvoer. Geef het
lam voldoende ruimte en mooi droge hokken. Zo krijgt u een lam wat
goed verkoopbaar is.
Bron: Het Schaap, vakblad
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Leveringsvoorwaarden en kortingen
Ons inziens belangrijk om u nog een keer te laten zien. De
belangrijkste kortingen waar u gebruik van kunt maken. En deze
kortingen zijn er, omdat wij het voer dan ook goedkoper kunnen
leveren door betere efficiency. Zoals het in een echte coöperatie
hoort, gaat dat voordeel rechtstreeks naar de afnemer.
1) Bulkkorting
Bij mengvoer los geleverd in de bulk geldt de volgende bulkkorting
t.o.v. de basisprijs:
hoeveelheid
1
ton
2 - 3 ton
4 - 5 ton
6 - 7 ton
8 - 9 ton
10 - 11ton
12 - 13ton
14 - 15 ton

korting/100 kg
basisprijs
€ 0,20
€ 0,40
€ 0,90
€ 1,30
€ 1,40
€ 1,50
€ 1,60

hoeveelheid
korting/100 kg
16 - 17 ton
€ 1,70
18 - 19 ton
€ 1,80
20 - 21 ton
€ 1,85
22 - 23 ton
€ 1,90
24 - 25 ton
€ 1,95
26 - 27 ton
€ 2,00
28 - 31 ton
€ 2,05
32 ton en meer
€ 2,10
(mits in één keer te laden)

2) Los gestort korting
Bij mengvoer/grondstoffen los gestort geldt de volgende korting t.o.v.
de basisprijs:
0 t/m 5 ton € 1,00
> 10 ton
€ 2,50
6 t/m 10 ton € 2,00
3) Tijdig bestelkorting
Bij bestelling voor 12.00 uur ’s morgens op de dag voor levering
mengvoer los geldt een korting van € 0,05/100 kg
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4) Betalingskorting
Bij automatische betaling (machtiging), op 7 dagen na factuurdatum
geldt een korting van 1%. Bij automatische betaling (machtiging), op
28 dagen na factuurdatum geldt een korting van 0,5%. Bij
maandfacturatie en incasseren op de 12e van de volgende maand
geldt ook een korting van 0,5%. Dit is van toepassing op alle
artikelen.
Bij het tijdig bestellen van de juiste hoeveelheid kunt u zo best wel
wat besparen. En dat is belangrijk waar de marges al heel krap zijn.
Dus die er uw voordeel mee.
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Nieuw in ons assortiment
In de winkel Heeten is het assortiment voor de paardenhouderij
uitgebreid met een speciaal paardenweide grasmengsel, dit geeft
gecombineerd met de eveneens (nieuw in ons assortiment) specifiek
samengesteld paardenweide meststof een prima resultaat.
Horse Star Paardenweide Extra
Het is een graszaadmengsel met een laag fructaangehalte. Dit lage
gehalte verminderd het risico op hoefbevangenheid. Door de
specifieke samenstelling is Horse
Paardenweide Extra ook zeer geschikt voor
hooi- en kuilvoerwinning.
Eigenschappen
*laag fructaangehalte
*Kleiner risico op hoefbevang
*Geschikt voor hooi- en kuilvoerwinning
*voedingsrijk mengsel
*Uitgebreide variërende samenstelling
Samenstelling
*10% Kropaar Lumont
*10% Engels raaigras middentijds diploid Calvano 1
*15% Veldbeemdgras Miracle/Evora
*30% Timothee Erecta
*15% Beemdlangbloem Merfest
*10% Rietzwenkgras Tuscany
*10% Roodzwenkgras met forse uitlopers Corail
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Even voorstellen
Mijn naam is Koen Kemper, 24 jaar en ik woon in Holten. Hier heb ik
samen met mijn ouders een melkveebedrijf. Ik ben in 2009 gestart
met de opleiding Melkveehouderij op het AOC in Almelo. Hierna ben
ik verder gegaan met de opleiding Agrarisch Ondernemerschap op
het CAH Vilentum in Dronten. Na mijn studie ben nog werkzaam
geweest op het melkveebedrijf van Wim en Bea Nijland waar ik
tijdens mijn studie ook al veel uren gemaakt heb. Vervolgens ben ik
actief geweest als relatiebeheerder
bij HRpm in Heino. Naast mijn
werkzaamheden voetbal ik nog bij
de plaatselijke voetbalvereniging
en ben ik actief bezig met
bestuurswerk in de agrarische
sector.
Sinds november ben ik bij ZuidOost Salland actief met de
mestboekhouding, kringloopwijzer
en ondersteuning van de
buitendienst. Ik heb dus ook al een
groot deel van jullie mogen
ontmoeten in de afgelopen
periode. Nadat deze periode van
beide kanten bevallen is had ik de
kans om als rundveevoorlichter aan de slag te gaan. Zuid-Oost
Salland heeft een mooi team die dicht bij de praktijk staat. De
veehouder staat centraal en dat is iets wat ik ook erg belangrijk vind
binnen een organisatie. Ik kijk er dan ook erg naar uit om bij ZuidOost Salland aan de slag te gaan.

28

Ingezonden Foto
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