
 
1 

Inhoudsopgave 
 

2/3   Aan leden en afnemers 

 

4/5    Maïsrassen 2010 

 

5   Voeraanpassingen vleeskuikens 

 

6   Aandachtspunten rondom mestbeleid 
  

7   IKB eisen vleeskuikens 

 

8   Goedkeuring voor de balansbal 

 

9   Nieuwe benaming varkensvoeders 

 

10/11/12  Winkelnieuws 

 

13   Zakgoedkalender 2010 

 
 
 
 

 
2 

Aan leden en afnemers 
 

Allereerst wil ik namens CAVV Zuid-Oost Salland iedereen de beste wensen voor 
het nieuwe jaar toewensen. Wij hopen dat het voor u als lid/afnemer een gelukkig, 
succesvol, maar bovenal gezond nieuw jaar zal worden. Op het moment van 
schrijven (net voor kerst) is het buiten overal wit. Ik hoop dat iedereen niet teveel 
last van de vorst en sneeuw heeft gehad en de alles op het bedrijf goed dooi heeft 
weten te houden. 
Op dit moment heerst er een rouwstemming in de landbouw. Vandaag wordt op 
het eerste geitenbedrijf met Q-koorts de drachtige geiten geruimd. Na de MKZ 
hoopten we allemaal dit niet meer mee te maken. Wij leven dan ook intens mee 
met de geitenhouderij en in het bijzonder met de getroffen bedrijven.  
  
Grondstofprijzen 
De prijzen van grondstoffen blijven redelijk stabiel en op dit moment wordt de 
verwachting steeds groter, dat de daling van de soja prijzen gaat inzetten. Dit zou 
een verdere daling van de mengvoederprijzen betekenen. Het wachten is nog op 
de goedkeuring vanuit de EU om ook uit Noord-Amerika soja te mogen 
importeren. 
De aminozuren en spoorelementen zijn de afgelopen maand wel gestegen en dat 
verklaard de lichte prijsstijging van sommige mengvoeders. 
De verwachting is, dat de prijs van de mengvoeders in februari met name soja 
producten, licht zal dalen. 
 
Omzet 
De omzet van afgelopen jaar is, ondanks de lage melkprijs, redelijk constant 
gebleven. We hebben de laatste maand goed verkocht en daarmee de zaak recht 
getrokken. Deze trend gaan wij in het nieuwe jaar doorzetten. 
In december hebben wij in week 50 een record omzet van 948 ton gedraaid. Deze 
omzet hebben wij sinds de productie van Kamphuis niet meer gemaakt. Wij 
verwachten dit record in 2010 weer te kunnen verbeteren. 
De winkelomzet in Heeten en Haarle zijn licht gestegen. Ondanks de recessie 
hebben wij door ook iets meer reclame te maken onze omzet toch weten te 
verhogen. 
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Stroomstoring 
In week 49 hebben wij ook tijdelijk op een noodaggregaat gedraaid. Dit kwam 
doordat de netwerkbeheerder Enexis in het stroomnet wat veranderingen wilde 
doorvoeren. Dit is in de fabriek goed verlopen. Op kantoor liet de centrale server 
het echter afweten. Hierdoor hebben wij 2 dagen zonder server op kantoor 
gezeten. Wij hebben echter kunnen voorkomen, dat u als klant hier hinder van 
heeft ondervonden. 
Door de verandering in het net, is in de week daarop op dinsdag avond de stroom 
in heel Haarle uitgevallen. Echter door de enthousiaste inzet van onze 
medewerkers en de flexibiliteit bij onze klanten is ook hier alles weer goed terecht 
gekomen. 
 
Recentelijk heeft er bij de medewerkers van Haarle ook een uitbreiding 
plaatsgevonden. De stal is niet vergroot, maar op 20 december is onze gezonde 
dochter Renske geboren. Mijn vrouw en kind maken het goed. Door het inzetten 
van een goede voerlijn, zal de groei ook zeker niet achterblijven. 
 
Hans Verheul 
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Maïsrassen 2010 
 
Vorig jaar hebben wij als Zuid-Oost Salland 
nadrukkelijk het advies gegeven om bij de 
rassenkeuze extra rekening te houden met de droge 
stof opbrengst, de VEM opbrengst en daarnaast 
veel zetmeel in combinatie met een goede 
celwandverteerbaarheid. 

De resultaten van de maïskuilen onder de Zuid-Oost Salland klanten 
mogen er zijn. 
Zo zagen wij een gemiddelde VEM score van ruim boven de 1000, wat 
uitzonderlijk hoog is. 
Ook dit jaar zullen wij op dezelfde lijn voortborduren. 
Wij hopen dan ook dat u wederom aan dit advies gehoor zult geven. 
Inmiddels is de rassenlijst 2010 bekend. 
In de zeer vroege groep raden wij u de rassen Atrium en nieuwkomer LG 
30208 aan. 
In de vroege groep zijn Ayrro en nieuwkomer LG 30218 het meest voor de 
hand liggend. 
In de middenvroege groep sturen wij aan op Torres en LG 3234. 
De middenvroege groep neemt wel een risico met zich mee voor wat 
betreft afrijping. 
Het afgelopen jaar gaf geen problemen, maar de weersomstandigheden 
kunnen voor deze groep nadelig uitpakken, iets waarmee u rekening dient 
te houden. 
Zoals elk jaar verwachten wij ook dit jaar weer van bepaalde rassen 
beperkte beschikbaarheid. 
Wij adviseren dan ook om uw bestelling tijdig door te geven. 
Bestellingen voor 15 februari doorgegeven levert u een korting op van  
€ 2,- per geleverde eenheid. 
Infomeer bij uw voorlichter naar de zeer scherpe prijzen. 
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Hieronder een schematisch overzicht van de door Zuid-Oost Salland 
aanbevolen rassen. 
 

  DS opbr VEM opbr Zetmeel 35% 

Gevoeligheid 

bladvlekkenziekte 

     Atrium 100 102 384 6,5 

LG 30208 101 102 372 6,5 

Ayrro 104 105 362 8,0 

LG 30218 105 107 378 7,5 

Torres 109 107 375 8,0 

LG 3234 103 104 375 8,0 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Voeraanpassingen vleeskuikens 

 
Wij blijven als voerleverancier continu bezig om onze voeders te 
optimaliseren om een zo optimaal mogelijk resultaat voor uw bedrijf te 
krijgen. Zo zien we in de praktijk dat de voeropname gestegen is. 
Daarnaast zal per 1 juli 2010 de monitoring op mesthakken (en later op 
voetzoollaesies) van start gaan en willen wij hier zo goed mogelijk op 
inspelen. Daarom hebben wij de (aanvullende) sprintkorrel en 
(aanvullende) afmestkorrel aangepast. Zo is de verhouding 
energie/aminozuren gewijzigd en hebben wij iets meer structuur aan het 
voer toegevoegd. Daarnaast hebben wij aanpassingen gedaan om het 
strooisel zo goed mogelijk in conditie te kunnen houden. 
 
De eerste indrukken hiervan lijken dusdanig goed dat we deze 
aanpassingen ook gaan doorvoeren in de groeikorrel. 
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Aandachtspunten rondom mestbeleid 
 

- Derogatie voor 2010 kan aangevraagd worden via internet bij het LNV-
Loket. Deze aanvraag werd in voorgaande jaren in november 
ingediend, dit is voor 2010 verschoven naar januari 2010. 
 

- In januari dient u de mestboekhouding weer af te sluiten. U moet dan 
de aanvullende gegevens over 2009 weer doorgeven. Dit houdt in de 
mestvoorraad per 31-12-2009 en de totale hoeveelheid kunstmest die 
u in 2009 hebt afgenomen. Van onze kant zult u een overzicht 
ontvangen van de afgenomen kunstmest in 2009, zorg dat u ook weet 
hoeveel u via andere kanalen heeft betrokken, bijvoorbeeld de 
rijenbemesting voor de maïs die via de loonwerker is gekomen.  
Zorg er ook voor dat u TAN codes beschikbaar hebt voor alle digitale 
aanmeldingen!  
 

- Officieel dient u voor 1-2-2010 een bemestingsplan voor het komende 
jaar gereed te hebben. 
 

- Als u deelneemt aan de Bedrijfs Specifieke Excretie  (BEX), dient u 
alle voorraden voer per 1-1-2010 op te nemen. Dus alle ruwvoerkuilen, 
maar ook het krachtvoer dienen in kaart gebracht te worden. 
Bent u nog geen deelnemer in 2009 geweest, maar wilt u dat wel 
worden in 2010, dan moeten alle aanwezige kuilen op 1-1-2010 
bemonsterd en opgemeten  zijn. 
De BEX kan berekend worden via eigen managementprogramma, via 
de excretiewijzer van koeien en kansen of via CRV-mineraal. Voor een 
vlotte afhandeling in januari is het wenselijk dat u alvast zoveel 
mogelijk zaken in deze programma’s zelf invult. Uw voorlichter kan dan 
sneller een overzicht maken van het afgelopen jaar. 
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IKB eisen vleeskuikens 
 
Per 1 januari 2010 wordt de IKB regeling op enkele onderdelen gewijzigd. 
De wijzigingen hebben betrekking op antibiotica gebruik en Salmonella 
Java. 
 
In de media wordt er de laatste tijd steeds meer aandacht besteed aan (al 
dan niet overmatig) antibiotica gebruik. Daarom komt het Productschap 
met een wijziging in de IKB kipregeling die zorgt dat een pluimveehouder 
een overeenkomst sluit met een dierenarts. Samen met de dierenarts stelt 
de pluimveehouder een bedrijfsgezondheidsplan op en tevens een 
bedrijfsbehandelplan. Zorg dat u hier mee aan de slag gaat, want bij de 
eerst volgende IKB controle zal hier extra aandacht aan geschonken 
worden. 
 
Salmonella Java is een hardnekkige bacterie. Op dit moment is de totale 
Salmonella besmetting in het pluimvee vlees al laag, maar over een jaar 
moet al het verse vlees vrij van Salmonella zijn. De S. Java is nu al 
verantwoordelijk voor de helft van alle besmettingen in Nederland. Daarom 
worden de eisen hiervoor aangescherpt. 
 

www.pve.nl 
 

Hier kunt u alles vinden 
over de wijzigingen in de 

IKB kip regelgeving 
waaronder de aan-

gescherpte eisen met 
betrekking tot Salmonella 

en tevens voorbeelden 
voor een bedrijfs-

gezondheidsplan en 
bedrijfbehandelplan.  
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Goedkeuring voor de balansbal 
 

Om stallen emissiearm te maken, mag vanaf volgend voorjaar de 
balansbal worden gebruikt. Het systeem biedt allen uitkomst voor 
stoppers. 
In de eerste maanden van 2010 komt de balansbal op de RAV-lijst te 
staan. Op dat moment is de bal goedgekeurd als emissiebeperkend 
systeem om te voldoen aan de strengere milieuwetgeving. 
Het principe van de bal is eenvoudig: je tilt het rooster van de mestput op, 
gooit er een partij ballen in, legt het rooster terug en realiseert daarmee 
een ammoniakemissie van 29 procent. Vanwege het eenvoudige principe 
trok het systeem de laatste jaren veel aandacht. Het is echter de vraag of 
de bal uitkomst biedt voor veel boeren. De ammoniakreductie van 29 
procent is namelijk gering. De ammoniakemissie in veel traditionele stallen 
ligt tussen de 2,5 en 4,0 kilo per vleesvarkensplaats. Een reductie van 29 
procent is dan lang niet voldoen om aan de vereiste 1,4 kilo ammoniak per 
vleesvarkensplaats te komen. 
Ter vergelijking: een chemische luchtwasser reduceert de emissie van 95 
procent. Om de balansballen te kunnen gebruiken moeten er dus altijd ook 
andere maatregelen genomen worden. Zo kan er op een gedeelte van de 
stal een luchtwasser worden aangesloten. Met behulp van intern salderen 
kan de streefwaarde dan worden gehaald. Ook is het mogelijk om minder 
varkens te gaan houden. Ideaal is dat natuurlijk niet. Adviseur Wim 
Janssen van bouw- en adviesbureau Agra-matic in Ede ziet het systeem 
daarom ook alleen gebruikt worden door boeren die op termijn stoppen. 
Wel is hij blij dat het systeem erkend is. Het biedt een extra mogelijkheid 
om de emissie op bedrijven rond te rekenen. 
 
Ballen kosten € 70,- per dier 
 
Boeren die de balansballen willen kopen, moeten rekenen met 19 ballen 
per vierkante meter. Met een stuksprijs van € 3,60 komt dat op een 
investering van € 70,- per plaats. Dat bedrag is ongeveer gelijk aan het 
aanleggen van een luchtwasser in een bestaande stal. Daar staat 
tegenover dat de balansbal geen jaarkosten kent in de vorm van zuur en 
elektriciteit. Dat maakt de bal op de langere termijn voordeliger. Voor veel 
bedrijven zal het systeem echter een kortetermijnoplossing zijn. Die 
hebben dus relatief minder voordeel van het ontbreken van jaarkosten en 
gaan daarom geen € 70,- per plaats investeren in een techniek die weinig 
ammoniak reduceert. 
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Nieuwe benaming varkensvoeders 

C.A.V.V. Zuid Oost 
Salland  

  BASIS lijn 

  OPTIMAAL lijn 

  TOP lijn 

  SAFE lijn 

    

  Artikel Nieuwe benaming  

Startbrok Plus los 2401 Startbrok (Basis) 

Startbrok extra Plus los 2402 Startbrok OPTIMAAL 

Startbrok structuur 2403 Startbrok SAFE 

Startbrok speciaal Plus 
los 

2404 
Startbrok TOP 

Startbrok Excellent 2408 Startbrok TOP BG 

Startbrok Optimaal PK 2418 Startbrok OPTIMAAL PK 

Bivabrok los 2421 Bivabrok (Basis) 

VLV Afmestbrok 
Optimaal los 

2422 
VLV Afmestbrok OPTIMAAL 

Biva afmestbrok 100 2423 VLV Afmestbrok (Basis) 

Bivabrok zuur los 2424 Bivabrok SAFE 

Biva afmestbrok zuur 
los 

2425 
VLV Afmestbrok SAFE 

Bivabrok H.E. los 2426 Bivabrok OPTIMAAL HE 

Bivabrok HE zuur los 2427 VLV Groeibrok SAFE 

Bivabrok P.K. los 2428 Bivabrok OPTIMAAL PK 

Bivabrok 112 P.K. los 2431 Bivabrok TOP PK 

Bivabrok Excellent 2432 Bivabrok TOP  

VLV Afmestbrok Top 2433 VLV Afmestbrok TOP 

Bivabrok PK 112 zuur 2434   
VLV Groeibrok 
Optimaal PK 

2435 
VLV Groeibrok OPTIMAAL PK 

VLV Groeibrok 
Optimaal 

2436 
VLV Groeibrok OPTIMAAL   

VLV Groeibrok Top BG 2437 VLV Groeibrok TOP BG 

VLV Afmestbrok 
Optimaal BG 

2438 
VLV Afmestbrok OPTIMAAL BG 

VLV Afmest Optimaal 
PK 

2439 
VLV Afmestbrok OPTIMAAL PK 

Startbrok Speciaal 
Plus v. biggen 

2442 
Startbrok TOP 

Bivabrok 2446 Bivabrok (Basis) 
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Aanbiedingen geldig tot en met 30 jan a.s. of zolang de voorraad strekt. 
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Rijk aan ingrediënten, die het herstel van de koe, na 
het afkalven sterk bevordert. 
 
Bij aankoop van 2 emmers à 5 kg, een stevige emmer 
van 20 ltr GRATIS! 
 
Ook verkrijgbaar in 15 kg zak. 
 
Koedrank zorgt voor: 

- Betere ruwvoederopname 
- Vlotte start na afkalven 
- Betere darmwerking 
- Minder lebmaagverplaatsing 
- Meer weerstand en vitaliteit 
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Zakgoedkalender 2010 


