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Aan leden en afnemers 
 

De eerste maand van het jaar zit er op. Op het moment van schrijven is er 
net weer verse sneeuw gevallen en blijft het buiten echt winter. De meeste 
sectoren trekken iets aan, maar de geitenhouderij is in rouwstemming. Er 
blijft nog steeds zeer veel onduidelijkheid over Q-koorts en de gevolgen 
ervan. Nu is de schapenhouderij er ook bij betrokken en blijft het een groot 
vraagteken wat de exacte omvang is. De kredietcrisis mag dan voorzichtig 
op zijn retour zijn, in de geiten en schapenhouderij is de crisis helaas nog 
niet op zijn dieptepunt.  
 
Grondstofprijzen 
De prijs van soja producten blijft schommelen en elke keer als er een 
daling lijkt aan te komen, stijgt deze weer naar het oude niveau. De 
graanprijzen daarentegen dalen wel voorzichtig iets. Op basis daarvan kan 
er een kleine daling in de mengvoerprijzen in februari mogelijk aankomen. 
De premixen stijgen, door de explosieve stijging van aminozuren, wel 
steeds verder. De prijzen van de overige grondstoffen blijven redelijk 
stabiel. 
 
Omzet 
De omzet van de eerste maand van dit jaar is veelbelovend. De stijging 
van het eind van vorig jaar gaat nu echt doorzetten. In week 50 van vorig 
jaar spraken wij van een historische eigen omzet van 948 ton. In de derde 
week van dit jaar, was de weekomzet al 962 ton. Dit laat zien, dat u als 
afnemer een zeer goed vertrouwen in ons heeft en wij er alles aan zullen 
doen om dit te blijven waarmaken. 
 
Stroomstoring 
Ook in de tweede week van januari hebben wij weer twee dagen op een 
noodaggregaat gedraaid. Dit kwam doordat de netwerkbeheerder Enexis 
in het stroomnet nog een verandering wilde doorvoeren. Het omschakelen 
is bij ons bijna routine en verliep dan ook zonder problemen. 
 
Voorlichting 
Louis Schoorlemmer is eind vorig jaar begonnen om zijn opgedane kennis 
als rundvee adviseur in praktijk te brengen. Dit zal hij naast zijn werk als 
inkoper en verkoper binnendienst gaan doen. 
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Jaarvergadering 
De jaarvergadering zal dit jaar waarschijnlijk op dinsdag 23 maart as. 
plaats vinden. Wij zijn druk bezig de avond in te vullen, maar een 
interessante spreker en een lekkere versnapering zal er zeker zijn. Noteer 
de datum vast in de agenda, want dit wilt u niet missen. 
 
Sector dagen 
Momenteel zijn wij bezig om voor de diverse sectoren, een interessante 
dag te organiseren. Voor de rundvee staat 25 februari as. op het 
programma. Voor het verlengen van de spuitlicentie is een middag op  
2 maart 2010 gepland. Voor onze vleeskuikenhouders gaan wij 17 februari 
as. op pad. En voor onze vleesvarkenhouders willen wij in maart een 
interessant bezoek aan een slachterij inplannen. Verderop in Zuid-Oost 
Salland nieuws leest u hier meer over en natuurlijk zal u ook per brief op 
de hoogte worden gehouden.   
 
Hans Verheul 
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Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) 
 
Met het bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) kunnen varkenshouders 
aangeven dat ze willen meedoen met het gedoogbeleid dat het ministerie 
rondom Besluit huisvesting heeft ingevoerd. Een bedrijf dat geen BOP 
indient valt dus automatisch niet onder het gedoogbeleid. In dat geval 
moet het bedrijf per direct voldoen aan het Besluit huisvesting. 
Voor het Varkensbesluit geldt in alle gevallen 1 januari 2013 als uiterste 
datum. Per bedrijf hangt het sterk af van de bestaande  situatie en 
aanwezige vergunningen welke maatregelen genomen moeten worden. 
De categorie-indeling is daarbij bepalend. 
Wij adviseren aan iedereen om een BOP in te dienen, ook al lijkt het erop 
dat men aan de wetgeving voldoet. 
Een BOP is te downloaden op de website van Infomil (www.infomil.nl)  
 

 
 
 
 

Studiedag rundvee 
 
Ook dit jaar zullen wij weer een studiedag organiseren voor de 
melkveehouders. Deze dag zal gehouden worden op donderdag 25 
februari, dus noteer dit alvast in uw agenda. 
De dag zal om ongeveer 9.30 uur beginnen en het streven is om 15.30 uur 
te eindigen. 
In het ochtendgedeelte zullen we waarschijnlijk een tweetal interessante 
onderwerpen behandelen.Na de gezamenlijke lunch gaan we een bezoek 
brengen aan het bedrijf van de familie ten Dam aan de Valeweg in Holten. 
Ook hier pakken we een aantal praktische zaken bij de kop. 
Na het behandelen van deze zaken sluiten we af met een hapje en een 
drankje. 
De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort van ons. 
Het belooft een interessante dag te worden, dus meldt u zich alvast aan. 
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Landelijke tegenvallende voederconversie  
van vleesvarkens  

verklaard door Schothorst Feed Research 
 
In de laatste jaren is een verhoging van de voederconversie en de EW-
conversie bij vleesvarkens geconstateerd, ondanks de inspanningen van 
zowel de fokorganisaties om de genetische capaciteit van vleesvarkens te 
verbeteren en van de mengvoerindustrie om het voer te verbeteren.  
De ontwikkeling van de EW-conversie in de jaren 2002 tot 2008 is 
weergegeven in Figuur 1 en laat een duidelijke stijging van de EW-
conversie zien. 
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Een aantal externe, niet-voergerelateerde factoren hebben een belangrijke 
invloed op de voederconversie. Deze factoren zijn de ontwikkeling van het 
geboortegewicht, de ontwikkeling van het aflevergewicht en het verbod op 
AMGB’s. 

- De verlaging van het geboortegewicht van 250 g in de laatste jaren 

heeft geleid tot een verhoging van de voederconversie met 0.02 

punten. 

- De verhoging van het aflevergewicht met +/- 5 kg heeft geleid tot 

een verhoging van de voederconversie van 0.05 punten. 

- Het verbod op AMGB’s heeft geleid tot een verhoging van de 

voederconversie met 0.06 punten. 

De totale verhoging van de voederconversie die verklaard wordt door deze 
factoren bij elkaar komt neer op ongeveer 0.13 punten.  
Gegevens van dit onderzoek zijn afkomstig van Agrovision en het 
varkensproefbedrijf van de SFR (Schothorst Feed Research). Deze 
gegevens zijn gebaseerd op 7000 individuele vleesvarkens. Alle biggen 
die bij SFR worden geboren, krijgen een uniek identificatienummer 
toegewezen, waardoor het mogelijk is alle dieren vanaf de geboorte tot 
aan slachten te volgen. 
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Benaming varkensvoeders 

Artikel 
Nieuwe benaming  Oude benaming 

BASIS lijn   
 2401 Startbrok (Basis) Startbrok Plus los 

2421 Bivabrok (Basis) Bivabrok los 

2423 VLV Afmestbrok (Basis) Biva afmestbrok 100 

 
OPTIMAAL lijn   

 2402 Startbrok OPTIMAAL Startbrok extra Plus los 

2426 Bivabrok OPTIMAAL HE Bivabrok H.E. los 

2436 VLV Groeibrok OPTIMAAL     

2422 VLV Afmestbrok OPTIMAAL 
 2438 VLV Afmestbrok OPTIMAAL BG 
 

 
OPTIMAAL lijn PK   

 2418 Startbrok OPTIMAAL PK 
 2428 Bivabrok OPTIMAAL PK Bivabrok P.K. los 

2435 VLV Groeibrok OPTIMAAL PK 
 2439 VLV Afmestbrok OPTIMAAL PK 
 

 
TOP lijn   

 2404 Startbrok TOP Startbrok speciaal Plus los 

2408 Startbrok TOP BG Startbrok Excellent 

2432 Bivabrok TOP  Bivabrok Excellent 

2431 Bivabrok TOP PK Bivabrok 112 P.K. los 

2437 VLV Groeibrok TOP BG 
 2433 VLV Afmestbrok TOP 
 

SAFE lijn   

2403 Startbrok SAFE Startbrok structuur 

2424 Bivabrok SAFE Bivabrok zuur los 

2427 VLV Groeibrok SAFE Bivabrok HE zuur los 

2425 VLV Afmestbrok SAFE Biva afmestbrok zuur los 
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Actie landbouwplastic 
 
Zoals u in de december uitgave van het  
Zuid-Oost Salland Nieuws heeft kunnen lezen, hebben wij ook dit jaar 
weer een actie voor wat betreft landbouwfolie. 
Wij hebben nog tot 12 februari de mogelijkheid om bestellingen door te 
geven 
De uitlevering van het landbouwfolie vindt plaats in maart. 
Wij kunnen u 2 soorten plastic aanbieden, namelijk de Silotop en de 
Texaleen alpha. 
De Texaleen alpha is een folie met een betere treksterkte en een betere 
gasdichtheid. 
 
Hierbij vermelden wij onze prijzen. 
 
- Silotop 6 x 50 meter   € 64,85 
- Silotop 8 x 50 meter   € 85,85 
- Silotop 9 x 50 meter   € 96,30 
- Silotop 10 x 50 meter   € 106,75 
- Silotop 11 x 50 meter   € 117,45 
- Silotop 12 x 50 meter   € 126,70 
- Silotop 14 x 50 meter   € 149,45 
- Silotop 16 x 50 meter   € 170,80 
 
- Texaleen alpha 6 x 50 meter   € 69,65 
- Texaleen alpha 8 x 50 meter  € 93,55 
- Texaleen alpha  9 x 50 meter  € 103,90 
- Texaleen alpha 10 x 50 meter  € 115,00 
- Texaleen alpha 11 x 50 meter  € 125,75 
- Texaleen alpha 12 x 50 meter  € 136,20 
- Texaleen alpha 14 x 50 meter  € 158,05 
- Texaleen alpha 16 x 50 meter  € 178,95 
- Texaleen alpha 18 x 50 meter  € 200,80 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
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Verlenging spuitlicentie 
 
Vorig jaar heeft Zuid-Oost Salland een kennisbijeenkomst gehouden. 
Deze bijeenkomst had een grote opkomst, des te meer reden om ook dit 
jaar weer een kennisbijeenkomst te organiseren. 
Deze kennisbijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 2 maart as. 
Om uw spuitlicentie te behouden moet u als licentiehouder in 5 jaar tijd 
een viertal kennisbijeenkomsten volgen. 
Voor elke bijeenkomst krijgt u 1 punt. 
Zijn de 4 punten behaald, dan krijgt u een verlenging van 5 jaar. 
U kunt dus door middel van het volgen van deze bijeenkomst 1 punt 
behalen. 
Vorig jaar werd de module teelt behandeld, daarom is dit jaar gekozen 
voor de module veiligheid en techniek. 
De bijeenkomst zal worden gehouden in de sporthal van Haarle, 
genaamd: “Sportorant Sprengendal”. 
Voor de juiste administratieve afwikkeling is het van belang dat u de 
spuitlicentie bij u heeft. 
De middagbijeenkomst begint om 12.45 uur. 
Het streven is om rond 16.00 uur te eindigen. 
Om een juiste inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen 
kunt u zich opgeven tot woensdag 24 februari(per mail/fax/telefonisch). 
De kosten bedragen ongeveer € 30,=. 
Deze kosten worden door de AOC raad in rekening gebracht, u krijgt dus 
enige tijd later deze factuur thuis gestuurd. 
Graag tot dinsdag 2 maart en vergeet niet uw licentie mee te nemen! 
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Hoe om te gaan met de nieuwe fosfaatnormen 
 
Zoals wellicht bekend worden de normen voor de hoeveelheden aan te 
wenden fosfaat op uw grond in de meeste gevallen verder aangescherpt. 
Het grondonderzoek vormt hiervoor de basis, uw grond wordt dan 
ingedeeld naar fosfaatklasse laag,neutraal of hoog. Alleen bij toestand 
laag blijft de norm gelijk. In de andere gevallen worden de 
aanwendingsnormen verlaagd. Dit kan zelfs zover gaan dat hierdoor 
minder mest op eigen grond geplaatst kan worden en dat er dus meer 
afgevoerd moet worden om reden van die fosfaattoestand. Als u het 
bemestingsplan opstelt in Nrs-mineraal en ervoor zorgt dat de 
grondmonsters gekoppeld zijn aan de percelen, dan ziet u in 1 oogopslag 
hoe de situatie op uw bedrijf wordt voor het komende jaar. 
 
De melkveebedrijven die meedoen aan de Bedrijfsspecifieke 
Excretie(BEX), kunnen bovenstaand probleem vaak oplossen door goed 
te letten op de fosforaanvoer via hun aan te kopen voer. Dit kan zijn p-
arme bijprodukten(perspulp,aardappelproducten), mais aan kopen in 
plaats van grasproducten en letten op de fosfor die in het mengvoer zit. 
Het blijkt dat hier vaak nog wel wat te halen valt. 
 
Schothorst Feed Research heeft hier nog weer recentelijk onderzoek naar 
afgesloten. Hierbij werden proeven genomen met het verlagen van de P-
aanvoer via het aanvullende krachtvoer en met het aanbieden van veel of 
weinig structuur. 
 
De rantsoenen voldeden aan de huidige normen voor hoogproductief 
melkvee. Wel was er uiteraard tussen de verschillende 
structuurbehandelingen  verschil in het ADL en PSW gehalte. Het 
fosforgehalte van hoog fosfor rantsoenen was 3,4 g/kg DS en van de laag 
fosfor rantsoenen  
2,8 g/kg DS. 
De voederproef werd uitgevoerd met 48 melkkoeien (vaarzen en oudere 
dieren) van lactatieweek 6 tot en met 15. Proefweken 1 t/m 3 zijn de 
voerperiode en de hoofdperiode liep van week 4 t/m 10/ 
Gedurende de proef werden de opname aan ruwvoer en krachtvoer en de 
melkproductie en –samenstelling gemeten. Daarnaast werd viermaal een 
bloed- en speekselmonster genomen bij alle dieren, en tweemaal bij de 
helft van de dieren een monster van de mest, pensvloeistof en bot. 
 



 

11 

Conclusies 
 
Verhoging van de structuurvoorziening via het opnemen van meer 
gedroogde luzerne in het rantsoen had geen effect op voeropname, 
melkproductie of P-stromen in het dier. Uitzondering hierop waren de 
gunstige invloed van structuur op het melkeiwit en –lactose gehalte. Op 
basis van de berekende rantsoensamenstelling kan hiervoor geen 
afdoende verklaring worden gegeven. 
Verlaging van het fosforgehalte tot beneden de huidige norm (van 100% 
tot 80% dekking van de norm) leidde in deze proef van 7 weken niet tot 
verlaagde productie. Alleen de drogestof opname van de behandeling met 
laag fosfor en laag structuur was (niet significant) lager. Wel werden 
lagere gehalten aan P in bloed, speeksel en pensvloeistof gevonden. Bij 
een aantal dieren was het gehalte in bloed beneden de minimum norm, 
deze dieren hadden echter geen afwijkende voeropname of productie. De 
schijnbare vertering van P was hoger op de behandelingen met laag P. 
Opvallend was dat ook de schijnbare vertering van eiwit hoger was op 
deze behandelingen. 
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat verlaging van de P-
voorziening tot 80% van de norm geen negatieve invloed heeft op 
productiekenmerken op korte termijn (2 maanden). Wel was er een 
meetbare daling van de P-status van de dieren en leidde tot een hogere P- 
en eiwitbenutting. De P-uitscheiding met de mest was duidelijk lager. De 
spreiding tussen koeien was echter groot, vooral bij de behandelingen met 
laag P. 
 
Zoals uit bovenstaande lijkt is er in veel gevallen nog wel wat ruimte in de 
P-aanvoer op uw bedrijf via het krachtvoer-gedeelte. Wij als Zuid-Oost 
Salland zitten gemiddeld genomen al lager met de P-gehalte in ons 
mengvoer. De fosfor in onze mengvoeders is wel goed verteerbaar voor 
het rundvee. Daardoor zijn de lagere gehalten geen probleem in de totale 
forsforvoorziening van uw vee. 
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Aanbiedingen geldig tot en met 27 febr. a.s. of zolang de voorraad strekt. 
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Als de weersomstandigheden het toelaten, is het geschikt 
om een kalkgift toe te passen. Wij hebben kalk in poeder- 
en in korrelvorm. 
In 25 kg verpakking, en natuurlijk, ook voor de grote 
hoeveelheden, los in de silo. 
 
Onze scherpe prijs: 
 
Dolokal 25 kg   
 
 
 
 

Dologran 25 kg   
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3-laags papier,  

1000 vel per rol  
en grote vellen, 35 x 22 cm per vel. 
 
Vaste lage prijs: 
 

Per rol                                    
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Foto van de maand 
 

 
 
 
 

Als verrassing voor Jan en Ria Mekers! 

 

Frank, Frans, Luuk, Marleen, Irma, Els, Agnes, Ilse Mekers en 

Boris de hond 

 

 
Stuur ook dit jaar weer uw leuke foto’s naar info@zuidoostsalland.nl  

en maak kans op een leuke prijs aan het einde van het jaar! 


