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Aan leden en afnemers
De zomer is in volle gang. De tweede snede is er op de meeste plaatsen
al weer af en vaak in goede kwaliteit in de kuil gekomen. Er mag alleen
nog een klein beetje meer regen vallen. Bij Zuid-Oost Salland draait het
ook goed. Op het moment van schrijven worden de laatste problemen met
het vet coaten op de brok opgelost. Dit heeft door enkele onvoorziene
omstandigheden langer geduurd dan gepland.
De stijgende productieomzet zet steeds verder door. Waar landelijk een
daling van de mengvoeromzet is te zien, maken wij een mooie stijging van
de mengvoeromzet door. Hierdoor lopen we vaker tegen wisselende
drukte in de fabriek aan. Om toch een zoveel mogelijk gelijke bezetting
van de fabriek te houden en niet te extreme piekdrukte mee te maken,
vragen wij u het volgende:
• Kunt u als klant, indien mogelijk 2 bezorgdagen opgeven. Hierdoor
kunnen wij de productie beter spreiden.
• En wij zien met name een piek in drukte op de maandag en vrijdag.
Kunt u daarom, indien mogelijk, bestellen om in het midden van de
week te leveren.
Hierdoor zijn onze medewerkers op maandag en vrijdag nog een beetje
bijtijds klaar met de werkzaamheden. Bij voorbaat dank hiervoor.
Grondstofprijzen
De soja- en raapproducten zijn in dollars reeds iets in waarde gedaald,
maar door de zwakkere euro is voor ons de prijs zelfs iets gestegen. De
verwachting van een daling voor deze producten ligt dan ook niet in de lijn
van de verwachtingen.
De granen blijven licht door stijgen. Wij verwachten nog steeds een goede
oogst, maar de experts beginnen zich steeds meer af te vragen of dit ook
voor de gewenste prijsdaling gaat zorgen. Door gespreid in te kopen
trachten wij een zeer scherpe inkoopprijs te blijven houden.
Daarnaast blijft er een schaarste op de markt van de spoorelementen.
Hierdoor zien wij ook de premixen (vitamines en aminozuren) licht in prijs
blijven stijgen.
Al met al is de verwachting, dat de komende maanden de prijs van de
mengvoeders toch licht stijgende blijft. Door onze vaste marge op alle
voeders, wordt ook een stijging één op één doorberekent.
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Ombouw perslijn 3
De laatste optimalisatieslagen aan de besturing van perslijn 3 zijn
doorgevoerd. Wij draaien weer op volle capaciteit. Zoals eerder vermeld is
het vetcoaten op perslijn 3 ook bijna operationeel. Op perslijn 3 worden in
grote mate onze varkensvoeders geproduceerd. U zult dan ook aan de
brok kunnen zien, dat er vet op gesproeid wordt. Dit gebeurt in zeer kleine
hoeveelheden met zuivere sojaolie, waardoor de nutritionele waarde en
smakelijkheid van de brok gelijk blijft.

Nuklospray Yoghurt:
de nieuwe manier van biggen bijvoeren
Wij als Zuid-Oost Salland hebben sinds kort
in ons assortiment Nuklospray Yoghurt op
genomen. Met de huidige prestaties in de
zeugenhouderij zijn dit soort hulpmiddelen
zeer welkom. Sloten B.V. introduceert
Nuklospray Yoghurt als de nieuwe manier
van biggen bijvoeren, om meer biggen bij
de zeug op te fokken. Nuklospray Yoghurt
is uitvoerig getest. Proefbedrijven scoren
gemiddeld 1 meer grootgebrachte big per
worp. Het bijvoeren met Nuklospray
Yoghurt vanaf geboorte tot aan het spenen
levert gemiddeld € 60,- per zeug per jaar
op. De groeiwinst wordt behaald door
hogere vitaliteit, lagere uitval, meer dan
500 gram hoger speengewicht en een
vlottere gewenning en overgang naar vast

Natuurbeschermingswet
De afgelopen weken is er meer duidelijk geworden over de invulling van
de natuurbeschermingswet oftewel de NB vergunning. Het heeft jaren
geduurd, waardoor bepaalde bedrijven gewoon op slot zaten. De provincie
Overijssel heeft hier een eigen invulling aangegeven en de verwachting is,
dat de rest van de provincies deze invulling volgen. Indien u van plan bent
de komende jaren uit te breiden kan dit grote gevolgen voor u hebben.
Verderop in het Zuid-Oost Salland Nieuws staat hier meer over en bij
specifieke vragen kunnen wij u hier meer informatie over verstrekken.
Actie winkel Heeten en Haarle
Zoals u misschien al wist, adverteren wij met onze aanbiedingen van onze
winkels in Zuid-Oost Salland Nieuws en in het Weekblad van Salland. De
aanbiedingen in het weekblad waren vaak verschillend dan in ons eigen
Zuid-Oost Salland Nieuws. Om het duidelijker voor u als klant te maken
hebben wij alleen nog maar maand aanbiedingen. Al deze aanbiedingen
staan op onze website en in het vertrouwde Zuid-Oost Salland Nieuws. In
het weekblad worden deze aanbiedingen verdeeld over twee advertenties,
die in de betreffende maand geplaatst worden.
Vakantieperiode
Vorige keer ook reeds vermeld, 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 goed kunnen
blijven bedienen. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle
werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.

voer.

Hogere droge stof opname; hoger speengewicht
Nuklospray Yoghurt is onderscheidend door de rijke samenstelling en de
specifieke yoghurtvorm. Omdat het veel meer droge stof bevat dan reguliere
melkvervangers, zorgt Nuklospray Yoghurt direct vanaf dag 1 voor meer
energie. Biggen bij kunst- en/of pleegzeugen leggen is dan minder nodig.
Ook groeien de biggen beter. Dit leidt tot een hoger speengewicht van meer
dan 500 gram per big. Doordat biggen de Yoghurt opnemen naast
zeugenmelk is er een vlottere gewenning en overgang van vast voer zowel
vóór als na het spenen.

Daarnaast willen wij u ook een goede en zonnige vakantie toewensen.
Hans Verheul
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Meer biggen bij de zeug
De worpgrootte van zeugen neemt fors toe; worpen met meer dan 14
biggen zijn geen uitzondering. Een zeug met 14 spenen kan niet alle biggen
voldoende voeden. De melkproductie is te laag om de groeipotentie van alle
biggen volledig te benutten. Zonder maatregelen komen biggen dus tekort.
Bijvoeren met Nuklospray Yoghurt direct na de biestperiode is op elk
zeugenbedrijf direct toepasbaar. Het is de oplossing om meer biggen bij de
zeug te houden.
Heeft u interesse in dit nieuwe product, wat zich al bewezen heeft, neemt
dan gerust contact met onze varkensvoorlichters. Zij zullen u graag verder
adviseren.

Voederwaarde vers gras
De grote variabele in het zomerrantsoen is meestal het verse gras.
Gedurende het groeiseizoen veranderd ie echter niet alleen van kwaliteit,
maar duidelijk ook van smaak. Een overzicht van de gemiddelde waarden
van vers gras over de maanden heen is terug te vinden in de tabel. Vooral
in het vroege voorjaar bevat het verse gras vaak veel energie en eiwit. In
de loop van de zomer zakt vooral het suikergehalte en de verteerbaarheid
van het gras. Echter binnen een week kunnen er ook al grote
schommelingen optreden: als droog, zonnig weer omslaat in donker,
vochtig weer ontstaat er in een paar dagen tijd veel meer ruw eiwit in de
plant en veel minder suiker. Dit is gedeeltelijk te compenseren door meer
snijmaïs te voeren en wat bij te sturen met de meelmengsels aan het
voerhek indien dit mogelijk is.
maand

Bezettingsdichtheid vleeskuikens
Onlangs heeft u zich aan kunnen melden voor een hogere
bezettingsdichtheid (tot 42 kg/m2) dan standaard 33 kg/m2. De exacte
eisen hiervoor volgen binnenkort op de website van het ministerie van
LNV. Deze bezetting kan gevolgen hebben voor opzetaantallen, maar ook
voor eventueel (extra) uitladen. Hierdoor kan uw diergemiddelde en
daarmee uw aantallen gebruikte pluimveerechten ook veranderen. Reken
dit eens door; hierdoor kunt u nu al voorspellen wat de gevolgen hiervoor
zijn en kunt u daarmee uw rechten optimaal benutten.
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DS

VEM VCOS WDVE

FEB

WDV
Met

WDV
Lys

RE

SUI

g/kg

kg
DS

%

g/kg
DS

g/kg
DS

g/kg DS

g/kg DS

g/kg
DS

g/kg
DS

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober

195
180
181
178
168
168
168

1014
958
936
917
919
935
940

84
81
80
78
79
79
80

102
93
92
90
91
94
94

44
32
36
34
40
45
34

2,2
2,0
2,0
1,9
1,9
2,0
2,0

6,1
5,5
5,5
5,3
5,3
5,5
5,6

210
190
196
194
204
216
208

164
129
119
108
89
94
115

gemiddeld

177

945

80

94

38

2,0

5,5

202

117

maand

SUSAZ
g/kg
DS

RC
g/kg
DS

NDF
g/kg
DS

CA
g/kg
DS

P
g/kg
DS

Mg
g/kg
DS

K
g/kg
DS

Na
g/kg
DS

S
g/kg
DS

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober

139
100
93
83
68
73
92

203
238
238
241
246
233
224

446
504
507
517
521
511
498

4,6
5,3
6,2
6,4
6,5
6,0
5,2

4,2
4,0
3,9
4,1
4,4
4,4
4,4

2,2
2,3
2,4
2,6
2,8
2,7
2,6

33
34
35
33
36
37
34

1,7
2,6
2,1
2,1
2,0
2,2
2,6

3,1
3,4
3,6
4,1
3,9
4,4
3,9

gemiddeld

92

232

501

5,7

4,2

2,5

35

2,2

3,8
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De smakelijkheid van vers gras is in het voorjaar altijd prima, in de loop
van het seizoen neemt dit alleen maar af. Belangrijkste is om ervoor te
zorgen dat er geregeld gemaaid wordt op de weidepercelen! Daarnaast
proberen de groei er goed in te houden
via een juiste bemesting.
Ook met natrium bij bemesten kan positief
werken op de smaak. Er kan weidezout
los worden bij gestrooid (75 kg per ha in
juli/augustus), of via een N-meststof waar
natrium bij in zit. Hiervoor hebben wij de
KAS Zomerzout beschikbaar. Deze bevat:

Gevolgen inwerkingtreding Crisis- en Herstelwet voor
de Beoordeling van de
Natuur Beschermingswetvergunning.
De provincie Overijssel heeft een invulling gegeven aan
de Natuur Beschermingswet met de bijbehorende
Natuur Beschermingswet-vergunning (NB vergunning).
Deze invulling is de Crisis- en Herstelwet die sinds 31
maart 2010 van kracht is geworden.
Kort samengevat houdt deze Wet in dat bij het aanvragen van de
bouwvergunning gekeken moet worden of een NB vergunning
noodzakelijk is. Indien nodig moet deze eerst verleend worden. De
toetsing of deze NB vergunning noodzakelijk is gebeurt door de Provincie.
Een NB vergunning is niet noodzakelijk als:

21% N
4% MgO
7% Na2O

Ventilatie zomer

−

Zorg dat u de ventilatie controleert op de maximale capaciteit voor de
komende tijd. Let niet alleen op instellingen zoals een begrensde
maximum ventilatie, maar ook op extra luchtinlaat welke vrij is van
obstakels, schone ventilatoren en jaloezieën en dergelijke. Daarnaast is
het zinvol om de maximum ventilatie in beeld te brengen, want dit
voorkomt problemen bij hogere temperaturen en zal tevens een vraag zijn
bij de ingangscontrole in verband met de bezettingseisen.
Daarnaast kan het zinvol zijn om zaken als een ImagO
luchtverdeelsysteem of een warmtewisselaar mee te laten draaien. Let
hierbij wel op dat deze apparaten de normale ventilatie niet verstoren of
tegenwerken.

−
−

er een bouwvergunning wordt aangevraagd voor een gebouw,
waar geen dieren gehouden worden;
er geen verandering van dieraantallen en/of locatie van dieren is;
de nieuwe situatie geen verhoging is van de ammoniakbelasting op
Natura 2000 gebieden ten opzichte van de werkelijk gehouden
situatie op 7-12-2004.
Hiervoor dient een bewijs van het werkelijk gehouden aantal dieren
met de bijbehorende uitstoot op 7-12-2004 worden overlegd. In de
meeste gevallen geldt dat de nieuwe emissie van het bedrijf niet
hoger mag zijn dan de werkelijke emissie op 7-12-2004.

Indien niet aan één van bovenstaande punten wordt voldaan, moet een
NB vergunning worden aangevraagd. Voor de verdere uitwerking wordt
uitgegaan van 2 situaties:
1. De belasting van het bedrijf op het dichtstbijzijnde Natura 2000
gebied is kleiner dan 1% van kritische depositiewaarde van het
gebied.
2. De belasting van het bedrijf op het dichtstbijzijnde Natura 2000
gebied is groter dan 1% van kritische deposietiewaarde van het
gebied. In Overijssel geldt voor elk natuurgebied 400 mol.
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1. Bij belasting van kleiner dan 1 %:
Bij een belasting van kleiner dan 1% op het dichtstbijzijnde Natura 2000
gebied wordt het werkelijk aantal dieren met de uitstoot in kg NH3 op 0102-2009 geteld en de kg NH3 die dit uitstoot volgens het Besluit
Huisvesting . De gemiddelde uitstoot mag eenmaal worden berekend. Er
mag eenmalig 50 % gecompenseerd worden.
(VB : 100 vleesvarkens X 1,4= 140 kg volgens Besluit Huisvesting, 100
vleesvarkens 3,5 = 350 kg werkelijk op dat moment. Hier van mag 50%
gecompenseerd worden, oftewel het werkelijke plafond wordt: (140 + 350)
X 50%=245 kg NH3.)
Als men eroverheen gaat is dit op te lossen door een luchtwasser o.i.d. te
plaatsen (intern salderen)of door ammoniak aan te wenden van een ander
bedrijf in Overijssel (extern salderen).

tabel: Overzicht emissiegrenswaarden voor diercategorieën waarvoor een
maximale emissiewaarde is vastgesteld (in kg NH3/dierplaats/jaar)

Rav

Traditioneel

Besluit
Huisvesting

BBT+

Rundvee
A1

Melk- en kalfkoeien > 2jr.

9,5

9,5

9,5

A3

Vrouwelijk jongvee < 2 jr.

3,9

3,9

3,9

Varkens

2. Bij belasting van groter dan 1 %:
Als men over de 1% van de kritische depositiewaarde van het gebied gaat,
wordt gekeken naar het aantal dieren met de uitstoot in kg NH3 dat op 0102-2009 aanwezig was. Het aantal dieren wat uitgebreid wordt, moet aan
BBT+ (Best Beschikbare Technieken +) voldoen. Deze eisen zijn nog
strenger dan het Besluit Huisvesting . Daarnaast mag de belasting op het
natuurgebied niet omhoog gaan. Dit kan men oplossen door bijvoorbeeld
een luchtwasser te plaatsen (intern salderen)of ammoniak van een
buurman aan te wenden.

D 1.1

Biggenopfok

0,75

0,23

0,21

D 1.2

Kraamzeugen

8,3

2,9

2,5

D 1.3

Guste/dr. Zeugen

4,2

2,6

2,3

D3

Vleesvarkens

3,5

1,4

1,1

Kippen

Voor externe saldering kan gebruik worden gemaakt van een
salderingsbank van de provincie Overijssel. Op dit moment is deze nog
niet in werking getreden.

9

Diercategorie

10

E2

Legkippen

0,315

0,125

0,110

E4

Vleeskuiken ouderdieren

0,580

0,435

0,250

E5

Vleeskuiken

0,080

0,045

0,037

Maïsdemoveld Zuid-Oost Salland

Voermanagement in de zomer

Zoals u in de vorige uitgave van Zuid-Oost Salland Nieuws heeft kunnen
lezen hebben wij dit jaar de beschikking over een maïsdemoveld.
Hierbij sommen wij nog even de bestaande informatie op:
Zaaidatum:
26-4-2010
Opkomstdatum:
19-5-2010
Bemesting:
60 m3 rundveedrijfmest met wat lage gehalten
en 125 kg maïs map 23-0-25(SO3)-0.2(borium)
Bodemtemperatuur: Bij het zaaien 14.5°C
Bewerking met wiedeg omstreek 5 mei.

De praktijk wijst uit dat het in de zomer vaak problematisch is om het voer
fris en smakelijk aan het voerhek te houden. Broei in de kuilen is hierbij
een grote boosdoener. Vooral bij warm weer is het des te belangrijker om
te zorgen voor ruwvoer dat de koeien graag vreten.

Aanvullende informatie:
De onkruidbespuiting heeft plaatsgevonden op 3-6-2010.
De volgende mix is hiervoor gebruikt:
- 1 ltr Laddok
- 0,5 ltr Samson
- 0,75 ltr Frontier
- 1 ltr Olie
- 0,2 ltr Clio
De onkruiden zijn prima bestreden, maar de mix lijkt achteraf iets aan de
scherpe kant te zijn geweest. Calaris in plaats van de Laddok+olie lijkt dan
ook een beter alternatief.
Inmiddels zijn de naambordjes geplaatst en kunt u dus zien dat we al
duidelijk verschil in de beginontwikkeling kunnen waarnemen.
Van de zeer vroege groep scoren de Atrium en de LG 30211 het best voor
beginontwikkeling. De LG 30211 ligt 2 jaar in onderzoek en zal
aankomend jaar nieuw op de rassenlijst komen.
In de vroege groep ligt vooral de LG 30225 voor op de rest, ook dit is een
ras die 2 jaar in onderzoek ligt en dus volgend jaar zeer waarschijnlijk
nieuw op de rassenlijst komt. In de vroege groep liggen vooral Luigi en
LOGO ( LG 3220) flink achter. Spuitschade is bij deze rassen ook het
meest waarneembaar.
In de middenvroege groep ligt de LG 3234 wat voor op de Ronaldinio en
de Torres. Wij zijn erg benieuwd hoe deze rassen dit jaar zullen afrijpen.
Door het late voorjaar bestaat de kans dat deze rassen niet goed zullen
afrijpen.
Het demoveld ligt aan de Raalterweg in Holten.
Wij houden u op de hoogte.
11

Maatregelen om broei te voorkomen:
− Zorg voor een zanddek op de kuilen, bloot zo weinig mogelijk af, gooi
het zand niet naar de zijkanten maar werk het vooruit de kuil op.
− Probeer een glad en strak snijvlak te houden. Laat zo weinig mogelijk
vierkante cm in contact komen met lucht (zuurstof). Dus niet uit de kuil
happen of trekken.
− Zorg voor voldoende voersnelheid. Kan dit niet gerealiseerd worden,
begin dan aan een kleinere kuil of plastic balen.
− Vooral bij maïskuilen kan het een prima optie zijn om deze weer uit te
vlakken. Dus 2 keer zo lang maken, zodat de voersnelheid ook 2 keer
zo hoog wordt.
Maatregelen voor aan het voerhek:
− Verwijder dagelijks voerresten.
− 2 keer daags vers voeren verhoogd de voeropname, vooral bij warm
weer.
− Accepteer meer voerresten indien het ruwvoer van een mindere
kwaliteit is.
− In een mengwagen kan Selko TMR gebruikt worden om het voer
langer goed te houden. Gebruik hiervan 1,5-2,0 liter per ton voer.
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SPEELZAND 25 KG
per zak €

3,25

Aanbiedingen zijn de hele maand juli geldig of zolang de voorraad strekt.

SCHAPENBROK
25 kg

Alleen in Heeten verkrijgbaar.

BRUDER SPEELGOED
van € 5,90
voor €

5,30

20%
korting op alle
Bruder trekkers

FOKKONIJNENKORREL

BJÖRNSON

25 kg

25%

van € 6,20
voor €

5,60

korting op de gehele
zomercollectie
Alleen in Heeten verkrijgbaar.
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ALLES VOOR DE BARBECUE
Wegwerpbarbecue
Briketten 3 kg
Houtskool 2,5 kg
Houtskool 10 kg

WESPENVANGERS

€ 2,99
€ 5,45
€ 5,45
€ 18,45

€ 2,99
p/st.

Briketten 10 kg

BIGHORN SLIPPERS

van € 17,95
voor €

15,95
15% korting

FRONTLINE

op de gehele collectie

tegen vlooien & teken

Alleen in Heeten verkrijgbaar.

PARKIETENZAAD

Tijdelijk in actieverpakking!

4 pipetten halen, 3 betalen!

€ 2,50 korting op de 20
kg verpakkingen van alle
soorten parkietenzaad.
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Foto van de maand
Nieuwtjes

Te koop
20 Stalko brijbakken
Tel: 06-23874077

Frankrijk
Met Zuid-Oost Salland de grens over!
Maak ook een leuke foto tijdens uw vakantie en stuur deze
naar info@zuidoostsalland.nl
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