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Aan leden en afnemers
Na 2 maanden winters weer, is de sneeuw eindelijk weggetrokken. We
kunnen nu echt zeggen dat we een winter hebben gehad, maar ik denk
dat menigeen zal zeggen dat het ook mooi is dat het weer voorbij is. Voor
ons hebben met name onze bulkwagenchauffeurs er de meeste last van
ondervonden. Echter tot schade of grote slibpartijen heeft het niet geleid.
Hiermee kunnen we dan toch weer concluderen, dat het toch veel
voordelen heeft, dat we alleen in de regio actief zijn. Hierdoor is de
vertraging door gladde wegen toch beperkt gebleven.
Ook in 2009 heeft uw CAVV mede door u als trouwe afnemer weer een
goed jaar gedraaid. Momenteel zijn wij bezig de laatste zaken te
complementeren voor het jaarverslag en de jaarvergadering.
Jaarvergadering
De jaarvergadering is definitief vastgesteld op 23 maart. Elk lid zal de
komende weken een uitnodiging met het jaarverslag ontvangen. Wij
hebben bewust getracht de datum naar voren te schuiven ten opzichte van
andere jaren om het voor onze leden makkelijker te maken om te komen.
Er zal van Cefetra iemand komen om een interessant en boeiend
overzicht te geven van alle grondstofstromen over de hele wereld. Het is
fascinerend om te zien waar onze grondstoffen allemaal vandaan komen.
Daarnaast zorgen wij voor een lekkere versnapering en zullen we er ook
een gezellige avond van maken. Alle leden met partner zijn van harte
welkom.
Grondstofprijzen
Over de soja- en raapprijzen is niets nieuws te melden. Ze blijven
schommelen, maar van een structurele stijging of daling is geen sprake.
De graanprijzen lijken wel licht te dalen en dat kan op termijn nog een
lichte daling van de mengvoerprijzen geven. Toch laten bepaalde
grondstoffen, die niet in grote hoeveelheden verbruikt worden zoals
aardappeleiwit en zonnebloemschroot, een forse stijging zien. Wij hebben
deze producten echter voor een groot deel in voorkoop, waardoor dit geen
grote effecten op de mengvoerprijs zal geven.
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Omzet
De omzetstijging die we al zagen zet door. We zien de gemiddelde omzet
stijgen ten opzichte van vorig jaar. Ook de topproductie per week heeft
weer een nieuw record genoteerd, namelijk 972 ton in één week. Hierdoor
hebben we ook een aantal organisatorische aanpassingen doorgevoerd.
Marcel Ramaaker draait meer mee in de productie en Niek Schoot
Uiterkamp is op oproepbasis aangesteld om op de grondstofwagen of
bulkwagen te kunnen bijspringen.
Sectordagen
Op het moment van schrijven zijn ook de verschillende sectordagen
vastgesteld. Op donderdag 25 februari organiseren wij een rundveedag,
waarbij wij ook een bezoek gaan brengen bij de familie ten Dam in Holten.
Op donderdag11 maart gaan wij met onze vleeskuikenhouders naar Big
Dutchman in Duitsland. En op woensdag 14 april gaan wij met onze
vleesvarkenhouders op bezoek bij de grootste varkensslachterij van WestEuropa, TönniesFleisch-Rheda. De vraag aan iedereen is om je tijdig op te
geven, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van het aantal
deelnemers. Uiteraard is uw partner ook van harte welkom om met mee te
gaan.
Hans Verheul

Actieplan ammoniak veehouderij
Kernboodschap was dat per 1 januari 2010 veehouderijbedrijven aan
lagere emissienormen moeten voldoen. Het is inmiddels 2010 en daarom
willen wij in dit artikel de grote lijnen nog een keer met u doornemen en
ook een wijziging die is doorgevoerd onder uw aandacht brengen. Als het
goed is heeft u over dit actieplan ammoniak veehouderij een schrijven van
uw gemeente ontvangen. Hierin heeft u o.a. kunnen lezen dat indien u
geen recent verleende milieuvergunning met de lagere emissienormen
heeft, u gedoogd kunt worden tot 1 januari 2013. Hiertoe dient u voor 1
april 2010 een bedrijfsplan in te leveren bij uw gemeente waarin u
aangeeft hoe u denkt te gaan voeldoen aan de lagere emissienormen.
Wie moet een bedrijfsplan indienen?
Iedereen die een brief van de gemeente heeft gehad moeten een
bedrijfsplan gaan maken. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor biologische
bedrijven en bedrijven met een recente milieuvergunning, die de lagere
emissienormen al hanteert. Hierbij moet opgemerkt worden dat kleinere
bedrijven geen blijvende ontheffing hebben, maar gedoogd worden toe 1
januari 2013. Valt u niet in een ontheffingscategorie, dan dient u dus een
bedrijfsplan te gaan maken. Heeft u wel meer dan 250 vleesvarkens of
100 fokzeugen gehad, maar geen brief van de gemeente gehad, neem
dan contact op met uw adviseur.
Een bedrijfsplan indienen
Voor het maken van een bedrijfsplan zijn door de overheid geen normen
vastgesteld, maar diverse gemeenten hebben een invulformulier op hun
website geplaatst. In het bedrijfsplan moet aangegeven worden hoe u uw
bedrijf denkt aan te passen om aan de lagere emissienormen te gaan
voldoen.
Mogelijkheden om aan de lagere emissienormen te voldoen
De lagere emissienormen gelden gemiddeld per dierplaats en niet voor het
bedrijf als geheel. Concreet houdt dit in dat bij een eventuele uitbreiding
met zeer lage emissienormen de bestaande stal niet aangepast behoeft te
worden. Op deze manier wordt de gemiddelde emissie lager en kan aan
de normen worden voldaan. Deze manier van berekenen noemt men
intern salderen en mag zelfs tussen pluimvee en varkens plaats vinden.
Andere keuzemogelijkheden zijn bestaande stallen aanpassen of stoppen.
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Keuzes voor de toekomst maken
Het intern salderen biedt de mogelijkheid voor uitbreidende bedrijven om
aan het besluit huisvesting te voldoen zonder kosten te maken in
bestaande stallen. Indien uw bedrijf eigenlijk te klein is om doen te gaan
maar u wel voor uw bedrijf investeringsplannen heeft over een aantal jaar
is het verstandig deze plannen naar voren te halen en dan gelijk te
voldoen aan het Besluit Huisvesting. Met het aan passen van bestaande
stallen zijn kosten gemoeid zonder dat hier voor de veehouder
opbrengsten tegenover staan. De keuze van deze optie is sterk afhankelijk
van welk toegelaten emissiebeperkend systeem voorhanden is en bij
welke kosten. Emissiebeperkende systemen zijn volop in ontwikkeling en
het is te hopen dat goedkoop toepasbare systemen op korte termijn
toegelaten gaan worden. Indien u uitgaat van een bepaald systeem in uw
bedrijfsplan is dit echter niet bindend mocht er zich later een beter
systeem aandienen.
Geleidelijk afbouwen is ook een keuze, door deze keuze wordt u gedoogd
tot 1 januari 2013. Er is nu echter ook een nieuwe mogelijkheid om deze
periode te verlengen tot 2016 indien u aangeeft te stoppen voor 1 januari
2016. Dit is een betere optie dan de voorgaande, want dit biedt de
mogelijkheid om nog drie jaar door te gaan waarbij de keuze om toch
eerder te stoppen blijft. Wel dient u dan na 1 januari 2013 de emissie voor
het bedrijf als totaal terug te brengen tot de norm. Dit geldt dan echter niet
per dierplaats maar voor het bedrijf al geheel (dit in tegenstelling tot het
intern salderen). De verlaging van de emissie kan nu dus wel door
bijvoorbeeld gedeeltelijke leegstand gerealiseerd worden. Een moeilijk en
belangrijk punt in deze is in hoeverre de keuze om te stoppen bindend is.
Voordat u deze keuze aangeeft dient u bij de gemeente te informeren of
de keuze voor deze mogelijkheid vrijblijvend is of definitief. Misschien zijn
er na een paar jaar dusdanige veranderingen dat geleidelijk afbouwen
toch niet nodig blijkt.
Advies
Uit bovenstaande kunt u opmaken dat het noodzakelijk is om goed na te
denken welke keuze in uw situatie de beste is. Onze adviseurs kennen uw
bedrijf en de materie en kunnen u in grote lijnen van goed advies dienen.

Cijfers MelkveeExpert over 2009 bekend
Wij als Zuid-Oost Salland bieden de melkveehouders een pakket aan
waarmee ze hun krachtvoerverbruik en krachtvoerkosten per kg melk
inzichtelijk kunnen maken. Daarnaast kunnen ook de productieresultaten
worden vergeleken. De basis voor dit pakket vormen de melkleveranties
aan de fabriek, de melkcontrole gegevens en het krachtvoer dat wordt
verbruikt. Op dit moment doen er zo’n 45 klanten mee aan dit
MelkveeExpert. De gemiddelde resultaten over 2009 zijn nu bekend en
volgen hieronder in vergelijking met een jaar eerder.
Technisch

2009

2008

Gem. aantal koeien

85

83

Kg melk per koe per jaar

8397

8257

Vet%

4,50

4,54

Eiwit%

3,55

3,56

Kg krachtvoer per 100 kg meetmelk

23,1

25,0

Kg krachtvoer uit bijproducten per
100 kg mm

1,3

0,7

Totaal kg krachtvoer per 100 kg
meetmelk

24,4

25,7

Als u een brief van de gemeente hebt ontvangen bent u verplicht om
voor 1 april een BedrijfsOntwikkeling Plan in te dienen, anders zal de
gemeente met sancties optreden.
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Studiedag Varkens
Economisch

2009

2008

Melkgeld per 100 kg melk

28,26

37,55

Melkgeld per 100 kg meetmelk

26,37

34,87

Krachtvoerkosten per 100 kg
meetmelk

4,99

6,35

Bijproducten kosten per 100 kg
meetmelk

0,19

0,11

Totale krachtvoerkosten per 100 kg
meetmelk

5,18

6,46

Saldo melkgeld-krachtvoerkosten per
100 kg mm

21,19

28,41

Ook dit jaar zullen we een studiedag organiseren voor de varkenshouders.
Deze dag zal in het teken staan van de afnemer van het eindproduct
vleesvarken namelijk de slachterij. We gaan een bezoek brengen aan de
grootste varkensslachterij van West-Europa, TönniesFleisch – Rheda. Op
deze locatie kun je zien hoe ze van een levend varken een kant en klaar
eindproduct produceren en zelfs nog uitgebreid kunt proeven en eventueel
een vleespakket kunt kopen. Naast de locatie in Rheda-Wiedenbrück heeft
TönniesFleisch nog een slachtlocatie in Sögel (net over de grens bij
Emmen), waar ook heel veel Nederlandse varkens worden geslacht
waaronder beren, en een slachtlocatie in voormalig Oost-Duitsland
Weiβenfels. TönniesFleisch is na Vion de grootste varkensvleesverwerker
van Duitsland en nog steeds een familiebedrijf.
Doordat deze slachterij 160 km van Haarle ligt zal dit een dagvullend
programma worden en de verwachte vertrektijd zal rond 7.30 uur liggen. U
krijgt hier nog nader informatie over. Deze dag is gepland op woensdag
14 april as. Wilt u zo vriendelijk zijn u vroegtijdig op te geven voor deze
zeer interessante excursie in verband met de reserveringen. U kunt zich
aanmelden via ons kantoor of bij de voorlichters.

Zoals uit de technische cijfers blijkt is de productie wat toegenomen en het
krachtvoerverbruik gedaald. De gehalten zijn bijna gelijk gebleven. Wat
met name opvalt is het goede eiwit% dat gerealiseerd wordt bij onze
klanten. Het eiwit% bij de melkfabriek is gemiddeld 3,49% over 2009.
Het saldo over 2009 is fors lager. Dit wordt veroorzaakt door de melkprijs.
De krachtvoerkosten zijn ook wel sterk gedaald, maar weegt natuurlijk niet
op tegen de melkprijsdaling.
Voor het komende jaar is de verwachting dat de krachtvoerkosten nog wel
iets kunnen dalen, de melkprijs zal allicht wat stijgen, maar in welke mate
is de grote vraag.
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Formaline NIET verboden in voetbaden
In tegenstelling tot eerdere berichten komt er voorlopig geen verbod op
gebruik van formaline in voetbaden.
Distribiteur Brenntag heeft formaline aangemeld bij het College voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb)
Het Ctgb zal nu de schadelijkheid en de werking onderzoeken.
Uiterlijk in april 2013 zal het Ctgb een besluit nemen of formaline blijft
toegestaan.
In de tussentijd kan nader onderzoek worden verricht naar eventuele
alternatieven. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent formaline,
dan zullen wij u op de hoogte houden.
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Aanbiedingen geldig tot en met 31 maart a.s. of zolang de voorraad strekt.
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Foto van de maand

Prins Boertie en zijn wagen!

Nieuwtjes
Te koop

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!

2 roodbonte fokstieren met uitstekende vererving voor vet en eiwit.
Voor nadere informatie Tel: 0570-551514
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