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Nieuwtjes

Naar een redelijk strenge winter is het mooie weer weer begonnen. Overal
op het land is volop activiteit. Ook bij Zuid-Oost Salland hebben wij niet stil
gezeten.
In de fabriek is de nieuwe zuur- en visolie dosering is operationeel. Wij
kunnen nu drie additionele vloeistoffen uit multiboxen op de menger
doseren. Daarnaast hebben wij afgelopen maand een test gedaan met
Welgro met een bulkoplegger met een capaciteit van 32 ton in onze
fabriek. Het blijkt dat een dergelijk grote oplegger ook in onze fabriek past.
Met de huidige omzet kan een dergelijke combinatie zeer goed ingezet
worden.
Grondstofprijzen
In de afgelopen weken is veel gebeurd. De prijzen van de sojaproducten
leken langzaam te dalen maar zijn momenteel weer geheel op het oude
hoge niveau terug. En daarnaast blijven ze fors schommelen. Gelukkig
hebben we ook een gedeelte reeds in voorkoop. Toch blijft de verwachting
dat er op termijn een daling aan zal komen. Het is alleen afwachten
wanneer deze inzet.
De granen zijn langzaam iets stijgende. De verwachting is dat de prijzen
van granen in de zomer voor de oogst een daling zullen inzetten. De
granen zijn nog in overvloed aanwezig. De mineralen en aminozuren laten
wel een stijging zien.
Door onze voorinkoop zullen de prijzen van mengvoeders op korte termijn
gelijk tot licht stijgend zijn.
Kunstmeststoffen
De kunstmeststoffen zijn op dit moment grotendeels besteld en
afgeleverd. De prijzen laten een kleine stijging zien. Door onze goede
voorinkoop hebben wij dit jaar een record omzet kunstmest verkocht.
Zoals u van een coöperatie kan verwachten komt een gunstige inkoopprijs
geheel ten goede aan de afnemer.
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Zeugenvoeders
Onze zeugenvoeders zijn de afgelopen maanden ook aangepast. Samen
met Twilmij hebben wij een nieuwe samenstelling van onze Lacto en
drachtvoeders uitgewerkt en in de markt getest. Door de goede resultaten
worden deze voeders nu bij al onze klanten ingezet. Wij als kleine
coöperatie pretenderen niet alle kennis in huis te hebben, maar wij zoeken
goede partners om tot de optimale voersamenstellingen te komen en de
resultaten van ons nieuwe zeugenvoer laten zien dat deze formule zeer
goed werkt.
Studiedag vleesvarkenshouders
Op 14 april zijn wij met onze vleesvarkenshouders naar Tönnies Fleisch in
Rheda (Duitsland) geweest. We hebben echt tussen het slachtproces
mogen meekijken. De opkomst was goed, en volgens mij was de dag voor
iedereen ook zeer leerzaam. Verderop kunt u hier meer over lezen.
Automatisering fabriek
In het weekend van 24 april was de planning om de besturing van perslijn
3 om te zetten. Dit is echter uitgesteld naar het weekend van Hemelvaart
van 13-15 mei. Onze vraag is om in deze week de bestelling van het
varkensvoer voor levering aan het begin van de week te doen. Op vrijdag
kunnen wij wel met de perslijnen 1 en 2 draaien, maar er is dan een
beperkte capaciteit beschikbaar.
De zuur- en visolie dosering is operationeel. Wij kunnen nu drie
additionele vloeistoffen uit multiboxen op de menger doseren.

Zomerassortiment mengvoeders melkvee
De periode met weidegang breekt voor veel veehouders weer aan.
Onderstaand vindt u de bijzonderheden qua assortiment voor rantsoenen
met vers gras.
−

−

−

We hebben een nieuw meelmengsel gemaakt: RV Energiemix
Zomer.
Dit is een meelmengsel met alleen maar energierijke
grondstoffen(maïsmeel, bietenpulp en sojahullen). Vooral in
rantsoenen met veel eiwitrijk vers gras is dit een mooi passend
product.
Vorige zomer hebben we de RV Weidemix geïntroduceerd. Voor deze
weideperiode is dit meelmengsel uiteraard ook weer beschikbaar. Dit
is een combinatie van eiwitrijke grondstoffen met rustig verteerbare
energierijke grondstoffen.
In brokvorm is als correctievoer de RV Weidekernbrok een goede
aanvulling.

De voederwaarde van deze producten is als volgt:
RV Energiemix Zomer
RV Weidemix
RV Weidekernbrok

Gewasbeschermingsmiddelen verkoop
Per 1 april 2010 is voor de verkoop van professionele
gewasbeschermingsmiddelen een licentie noodzakelijk. Wij hebben
ondertussen onze licentie ontvangen en kunnen professionele
gewasbeschermingsmiddelen in Heeten blijven verkopen. Verderop in
Zuid-Oost Salland Nieuws staat hier meer over vermeld.

VEM
1015
1000
940

WDVE
75
170
170

FEB
-30
40
40

BZet
115
70
15

Suzaz
140
110
150

Het gewone krachtvoerassortiment blijft gehandhaafd. Uiteraard is elk voer
op maat ook mogelijk!
Indien mogelijk is het aan te bevelen naast een vers gras rantsoen
2 voersilo’s beschikbaar te hebben om het
basisrantsoen te kunnen corrigeren: 1 silo
voor een mix met alleen maar eiwitrijke
grondstoffen en een silo voor een mix met
alleen maar energierijke grondstoffen
(bijvoorbeeld de RV Energiemix Zomer).
Afhankelijk van het grasaanbod en de
groeiomstandigheden kan er met die 2
mixen gecorrigeerd worden.

In de winkel Heeten is Els Nijenkamp begonnen. Dit om het
personeelstekort in de voorjaarspiek in Heeten tijdelijk op te vangen.
Hans Verheul
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Zeugenvoeders
Extra
Onze zeugenvoeders zijn vernieuwd, om nog beter op de hoge productie
van zeugen in te spelen. We maken daarom ook gebruik van een nieuwe
kern leverancier, die hierin is gespecialiseerd.
Onze dragende zeugen- en lactovoeders zijn toepasbaar in de meest
uiteenlopende bedrijfssituaties. Daarnaast zijn deze voeders optimaal op
elkaar afgestemd, zodat overschakelen naar een andere brok zonder
problemen kan verlopen.
Met de huidige schaalvergroting zijn probleemloze zeugen steeds
belangrijker. Gezondheid staat niet op zich, maar is afhankelijk van veel
bedrijfsfactoren. Eén van de belangrijkste is voeding.

Zeugenbrok
(2501)

De brok voor bedrijven welke 1 voersoort willen
voeren.

Zeugen dekstalbrok
(2509)

In de dekperiode, prima berigheid door extra
suikers en calcium.

Verder leveren wij ook een Drachtbrok Welzijn en een Drachtbrok Stro.
Door onze flexibele fabriek is het mogelijk om voor u een klantspecifieke
receptuur te maken, met een van de bovengenoemde voerlijnen als
uitgangspunt.
Daarnaast kunnen wij voor de bovenstaande voeders ook een aanvullend
voer op maat leveren voor brijvoedering.

Drachtbrok
Drachtbrok Basis
(2571)

Basisbrok voor guste en dragende zeugen met een
scherpe prijs.

Drachtbrok Optimaal
(2563)

De Optimale brok voor goede resultaten en een lage
kostprijs.

Drachtbrok Top
(2573)

De Top brok voor vleesrijke nakomelingen.

Lactovoeders
Lactobrok Basis
(2575)

Lactobrok met een scherpe prijs.

Lactobrok Optimaal
(2576)

De Optimale lactobrok voor goede
prestaties in het kraamhok.

Lactobrok Top
(2562)

Top lactovoer bij hoog productieve
zeugen, met nog betere melkgift.
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Schuimvorming op de mest
Een regelmatig terugkerend probleem is schuimvorming op de mest. Dit
treedt op bij zowel rundvee als bij varkens. Ook bij Schothorst Feed
Research is hier nader na gekeken.
Vanuit de praktijk komen regelmatig vragen over de oorzaken en vooral
over de oplossingen van schuimvorming op mest. Deze vragen leven al
lang in de praktijk, toch is er nog steeds geen duidelijk antwoord op.
Recent is er een onderzoeksrapport verschenen van Livestock Research
in opdracht van het PVE. In dit rapport is gekeken naar de samenstelling
van het schuim, en zijn mogelijke oplossingsrichtingen op een rij gezet en
beoordeeld door een werkgroep. De voerkant als oorzaak of
oplossingsrichting is niet uitgebreid onderzocht.

−

−

darm de vertering niet optimaal waardoor meer voedingsstoffen in de
mest terecht kunnen komen.
Buiten voeding om lijkt het laag houden van het mestniveau in de put
de meest praktische maatregel, om putventilatie zoveel mogelijk
beperkt te houden en zo de omstandigheden voor schuimvorming
minder gunstig te maken.
Het toevoegen van middelen tegen schuimvorming is matig effectief,
doordat het door de korte werkingsduur vaak herhaald moet worden.
Daarnaast is de werking door het grote belang van de dosering
onzeker.

Verkoop professionele gewasbeschermingsmiddelen

Op basis van de gepresenteerde theorie en praktijkwaarneming wordt
geconcludeerd dat de volgende aspecten van voeding van belang kunnen
zijn voor schuimvorming:
− Eiwit is van belang voor de stabilisatie van het schuim. Bij rundvee is
de eiwitvertering ca 70%, bij varkens 35%. Optimaliseren van de
eiwitvertering, waardoor minder in de mest terecht komt, is theoretisch
een mogelijkheid om schuimvorming te verminderen. Dit is nog niet
door praktijkervaring bevestigd.
− Zetmeel is de belangrijkste energiebron voor gisting. De
zetmeelvertering in melkvee varieert van 92-100%. De
zetmeelvertering bij varkens is vrijwel altijd ongeveer 100%. Dit
betekent dat bij melkvee het verlagen van het aandeel bestendig
zetmeel in het rantsoen effectief kan zijn bij problemen met
schuimvorming. De maximum norm van 70 g/kg DS dient niet te
worden overschreden, maar waarschijnlijk treden problemen met
zetmeelvertering vooral op bij rantsoenwisselingen waarbij plotseling
flink meer zetmeel gevoerd wordt. Een voorbeeld is wanneer in het
najaar de koeien worden opgestald en het rantsoen vaak wat meer
maïs bevat. Bij varkens moet de oorzaak van de schuimvorming
eerder in andere factoren worden gezocht zoals voervermorsing
waardoor zetmeel in de mest terecht komt.
− Licht zure mest bevordert gisting. Het voeren van extra structuur om bij
melkvee pensverzuring en bij varkens verzuring in de dikke darm
tegen te gaan en de vertering te optimaliseren, lijkt het probleem dan
ook te kunnen verminderen. Bovendien is bij verzuring in pens of dikke
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De overheid en de leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen hebben de stichting CDG
(Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) opgericht. Deze stichting is ontstaan om
een betere controle op de handel in professionele
gewasbeschermingsmiddelen te realiseren. Door de
controle op de distributie te centraliseren hoeven de
gemeentes en de AID minder aan deze wettelijke controle te doen.
Per 1 januari zijn bedrijven die professionele gewasbeschermingsmiddelen
verkopen verplicht aangemeld te zijn bij de stichting CDG en dienen de
bedrijven te beschikken over een CDG certificaat.
Wij als Zuid-Oost Salland willen onze afnemers een compleet assortiment
kunnen aanbieden en zijn daarom aangemeld bij de stichting CDG. Voor
het verkrijgen van het certificaat hebben wij op 31 maart een audit gehad
en zijn met vlag en wimpel geslaagd. Dit betekent dat wij in de toekomst
professionele gewasbeschermingsmiddelen mogen blijven verkopen.
Tijdens de audit wordt er gecontroleerd of wij aan de wettelijke eisen van
opslag, registratie, vervoer en advisering voldoen. De regelgeving hiervoor
is niet veranderd maar nu wordt er jaarlijks op gecontroleerd.
Voor de verkoop van de professionele gewasbeschermingsmiddelen is het
van belang dat wij uw spuitlicentie nummer en vervaldatum weten.
Daarom dient u bij de aankoop uw spuitlicentie bij u te hebben.
Op de internet site www.stichtingcdg.nl onder het menu CDG register kunt
u zien welke bedrijven in onze regio wettelijk nog professionele
gewasbeschermingsmiddelen mogen verkopen.
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Gewasbeschermingsmiddelen

Excursie Tönnies Fleisch

Zoals u al heeft kunnen lezen zijn wij als Zuid-Oost Salland aangemeld bij
de stichting CDG.
Op vertoon van een pasje “bewijs van vakbekwaamheid” mogen wij dus
professionele gewasbeschermingsmiddelen verkopen.
Dit wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden meer zijn voor diegene die
niet in het bezit zijn van een spuitlicentie.
Er zijn nog steeds middelen in omloop die vallen onder de categorie
professioneel & niet professioneel.
Voorbeelden hiervan zijn:
−
−
−

Imex Glyfosaat 750 ml en 5 liter
MCPA 750 ml
MCPP 750 ml

Voor deze middelen hanteert de AID een aangepast handhavingprotocol,
wat inhoudt dat:
Voor de verkoop of gebruik is geen bewijs van vakbekwaamheid vereist.
De geleverde middelen uit deze categorie moeten wel geregistreerd
worden volgens de wettelijke registratievoorschriften die gelden voor de
professionele middelen.
Naam en adres gegevens, verkochte hoeveelheid en toelatingsnummer
zullen worden genoteerd.
Wees u er wel van bewust dat deze middelen bestemd zijn voor particulier
gebruik.
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Op 14 april zijn wij met onze
vleesvarkenshouders op bezoek geweest
bij Tönnies Fleisch in Rheda-Wiedenbruck.
Tönnies Fleisch is de grootste slachterij in
Duitsland met een marktaandeel van 23%.
’s Morgens zijn wij om 07.30 uur vertrokken
met 17 personen richting Duitsland. Na een rit van ca. 2,5 uur, begonnen
gelijk met koffie en broodjes. Wij werden ontvangen door Jurgen Hijink en
Bennie Delfsma van het bedrijf Hijdeporc.
Namens de slachterij was de heer Schüler aanwezig. Voordat wij de
slachterij mochten betreden, moesten wij ons eerst omkleden.
Wij gingen in tegengestelde richting van de varkens
dus van schoon gedeelte naar vuil gedeelte.
Eerst zagen wij waar de varkens in drieën werden
verdeeld. De schouder, de middel en de hammen
werden gescheiden en gingen ieder een kant op.
Vervolgens werden de onderdelen verder behandeld
om voor de klant het juiste formaat met of zonder vet.
Alle onderdelen werden verpakt en naar een 0 graden
cel verplaatst. De voorverpakte onderdelen verbleven
hier maximaal 2 dagen.
Vervolgens kwamen we in de slachterij. 1.300
varkens werden per uur geslacht, 20.000 per dag gedurende 6 dagen per
week. Het ging heel erg snel en we hadden bewondering voor de mensen
die dit werk deden.
Vervolgens kwamen we in het gedeelte waar de dieren werden verdoofd
en gestoken. De varkens gingen in een put naar beneden waar ze werden
verdoofd met CO2 gas en vervolgens werden ze gestoken. Het bloed werd
per dier opgevangen omdat bloed ook geld oplevert en door het wegen
van het bloed, konden ze zeker bepalen dat het varken dood was. Als er
niet voldoende bloed uitstroomde was het varken niet dood en werd de
baan stopgezet.
De aanvoer van vleesvarkens was wel een groot probleem. 1.300 per uur
en 20.000 varkens per dag. Dit betekend dat er tussen de 200 en 300
vrachtwagens komen overdag. 6-7 uur wachten is geen uitzondering.
Na alles gezien te hebben zijn we weer terug naar de ontvangstruimte
gegaan om eventuele vragen te stellen.
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Het was een heel bijzondere ervaring zoveel varkens te slachten, in zo’n
korte tijd. De heer Schüler sprak namens Tönnies Fleisch uit dat ze zich
zorgen maken over de opbrengst prijzen van de vleesvarkens. Zij kunnen
helaas nog steeds het vlees niet duurder vermarkten. De grote
supermarkten hebben te veel invloed. Daarnaast is de afzet naar Oost
Europa riskant qua financiële middelen.
Als afsluiting zijn wij naar het restaurant van de slachterij gegaan en
hebben goed vlees gegeten. Daarna konden we nog naar een slagerij
waar van alles te koop was afkomstig uit de slachterij. Om 17.00 uur
waren wij terug in Haarle waar we terug konden kijken op een heel
leerzame en plezierige dag.
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Prijsverlaging strooiselproducten
Na vele jaren van hoge strooiselprijzen zagen we de laatste maanden
eindelijk wat dalende prijzen. Deze prijsdaling zette het eerst in bij de stro
producten zoals gemalen koolzaad en gehakseld stro. Vervolgens
kwamen zaagsel en houtvezel ook geleidelijk in prijs naar beneden.
Nadat we jaren geen zomerprijzen zagen voor deze producten, kunnen we
nu gelukkig stellen dat we dit jaar zeker lagere zomerprijzen zullen zien.
Traditioneel wordt er in de periode voorafgaand aan de zomer veel
geproduceerd en daarnaast wordt er minder gestrooid omdat er ook weer
vee naar buiten gaat.
De afgelopen jaren werd de prijs echter constant op peil gehouden door
een extreme vraag vanuit Engeland. Dit jaar is de export naar Engeland
vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Dit betekent concreet ruimere
voorraden. De eerste strooisel producenten hebben sinds kort hun prijzen
laten zakken.
Vooral zaagsel lijkt fors onder druk te komen. Prijsdalingen van circa EUR
0,70 per baal zien wij op dit moment al in de markt voorkomen. Onze
mening is dat zeker de komende 3 à 4 maanden er druk op de markt zal
blijven.
Kortom een ideaal moment om uw voorraden aan te vullen. Voor
prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw voorlichter of met ons
kantoor.
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Geitenkorrel 25 kg
van € 5,50
voor €

4,95

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

Opfokvoerkruimel 25 kg

Vlasstrooisel
voor €

van € 6,70
voor €

6,40
= afhaalprijs

6,00
Bildtstar aardappelen 10 kg

Zuid-Oost Salland
volledig hondendiner

voor €
10 kg

voor €

Paardenhalsters
Classic, 1x verstelbaar
van € 4,95 voor € 3,95

9,50

Lux, 1x verstelbaar
van € 7,95 voor € 6,50
13

3,95
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Wolf Garten

Zonnebloem
Groeiwedstrijd

Gratis standaard combisteel, 140 cm, bij
aankoop van Wolf Garten Combi
tuingereedschappen.
Alleen in Heeten verkrijgbaar.

Farm-O-San
Vliegenblok 15 kg
van € 19,95
voor €

In onze winkels
winkels kun
je gratis een zakje
met pitten ophalen!

18,50

Gardena

10%

op alle sproeiartikelen

Deze wedstrijd is voor kinderen t/m 12 jaar
Alleen in Heeten verkrijgbaar.
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Foto van de maand
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Te koop gevraagd
Oude opraapwagen
Stalen silo van Smits Breda
Inhoud: 10 ton (in goede staat)
Tel:
0570-543 167
Mob: 06-100 754 65

Te koop gevraagd
Delaval melktank
2e hands
Inhoud ± 8500 ltr

Jan is thuis ook druk, druk, druk!

Tel: 0548-595 662

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!
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