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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven is het buiten heel mooi zonnig weer. Het
land kan mooi opdrogen voor de drukke periode die komen gaat. Als je het
vergelijkt met de dioxine crisis, komt er naar regen ook waarschijnlijk
zonneschijn. Het gaat de goede kant op, maar de prijzen van de biggen en
de vleesvarkens zijn nog lang niet waar ze wezen moeten. Ook de
vleeskuikenprijzen liggen met de hoge voerprijzen lager dan minimaal
noodzakelijk. Laten we hopen dat de stijging doorzet er na lange tijd weer
een boterham verdient kan worden. Aan het weer zal het op dit moment
niet liggen.
Het jaarverslag is klaar en we kunnen terugkijken op een goed jaar. De
omzet is gestegen en de kosten zijn gedaald. Iets wat ook ons doel
natuurlijk is. De marges hebben we vorig jaar bewust lager gehouden.
Hierdoor heeft u het hele jaar door een scherpe prijs betaald.
Jaarvergadering en statuten wijziging
De jaarvergadering is gepland op 22 maart. Het tweede deel zal gevuld
worden door Mark te Boekhorst en dit zal een zeer interessante
presentatie zijn. Dus wil je deze avond niet missen.
Maar wat zeker zo belangrijk is, dat wij een aantal wijzigingen van de
statuten met onze leden willen bespreken. Het voorstel hebben onze leden
allemaal van ons ontvangen. Wij vinden het zeer belangrijk om betrokken
en enthousiaste leden te hebben. Wij willen graag uw mening horen en uw
stem telt. Kom daarom op dinsdag 22 maart naar de jaarvergadering.
Grondstofprijzen
De laatste periode komen er steeds meer fluctuaties in de
grondstofprijzen. De kortstondige pieken en dalen worden steeds
extremer. Dit zou kunnen duiden om een ommekeer. Het geeft in ieder
geval aan, dat de markt onzeker aan het worden is. De lange termijn
tendens is vooralsnog ligt stijgend, maar dat de markt in beweging is
duidelijk te merken.
De invloeden van slecht weer verhalen is minder intens en misschien dat
de komende tijd de ommekeer gaat komen. Laten we het in ieder geval
hopen. Want deze hoge prijzen betekent niet een betere opbrengst voor
de meeste akkerbouwers. De meeste akkerbouwers hebben hun granen
allang verkocht. Het zijn de speculanten en grote handelaren, die de winst
opstrijken.
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Bijdrage in ruwvoer en bodemanalyses
Jaren geleden is de CAVV gestart met een bijdrage te leveren aan de
kosten van ruwvoer en grond analyses. Door het stimuleren van deze
analyses, werd de ruwvoerkwaliteit verbeterd en kon er een beter en
nauwkeuriger rantsoenadvies worden gegeven. Echter op dit moment
voert bijna elke agrariër deze analyses uit in het kader van de BEX.
Hierdoor hebben wij besloten, dat deze extra stimulans niet meer
noodzakelijk is en gaan wij per 1 april 2011 de bijdrage hierbij stopzetten.

Nieuwe nummering Biggenvoeders

Sector dag rundvee
Op 15 februari zijn wij met onze rundveeklanten naar de Schothorst in
Lelystad geweest. De opkomst was goed, Het is interessant te zien, wat er
bij goed onderzoek doen, allemaal komt kijken. Daarnaast hebben wij de
nieuwe rundveestal gezien. Voor het doen van voerproeven zijn hier veel
aanpassingen in doorgevoerd. Een uitgebreid verslag kunt u verderop in
het Zuid-Oost Salland nieuws lezen.
Doordat het een zeer interessante dag was, hebben wij besloten een
vergelijkbare dag voor onze varkenshouders in het najaar te organiseren.
Uitbreiding
Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor onze
uitbreidingsplannen. Maar wij zijn niet de enige met een concrete
uitbreiding. Op 6 februari jl. is aan de Veenweg 5 in Luttenberg de mooie
baby Daniëlle geboren. Wij willen de trotse ouders, Raimond en Monique
Zandbelt –Nijenhuis en haar zus Rosanne van harte feliciteren. Daarnaast
heeft er in het bestuur aan de Weeleweg 20 te Heeten ook een uitbreiding
plaatsgevonden. Daar kwam op 29 januari de mooie baby An te wereld.
Hierbij willen wij ook de trotse ouders Marcel en Carla Schoorlemmer en
de broers Giel en Rik van harte feliciteren.
Hans Verheul
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Om het overzicht te bewaren en toch de ruimte te hebben om te blijven
ontwikkelen hebben we de biggenvoeders opnieuw genummerd. Het begin
van onze varkenskolom wordt nog steeds belangrijke voor onze hele
sector. Met name het Antibioticum gebruik is een doorn in het oog voor
onze consument. Het meeste antibioticum gebruik was tot nu toe bij de
vermeerdering. Vooral daar zijn wij met vele anderen in de sector hard aan
het werken om het gebruik naar beneden te krijgen. Het huidige gebruik is
op de volgende verdeling van toepassing volgens een dierenartsenpraktijk
uit het midden van het land.
Streptococcen infecties (60%)
Luchtweginfecties (30%)

Actinobacillus pleuropneumoniae
Mycoplasma hyopneumoniae
Ziekte van Glasser (H. Parasuis)

Maagdarminfecties (10%)

E. coli
Clostridium spp.
Lawsonia intracellularis
Brachyspira spp.

Daarom zijn we al vanaf vorig jaar druk doende om vooral ons biggenvoer
op een hoger niveau te brengen om op deze manier de weerstand van de
dieren te vergroten. Dit wordt mede bereikt door het toevoegen van een
innovatief mengsel van geraffineerde gistproducten en vitamines ter
ondersteuning van de immuunrespons (ASM-mix). Ook voerovergangen
zijn hierbij heel erg essentieel. Want ieder stress moment werkt zeer
negatief voor streptococcen infecties. Maar ook water speelt een
belangrijke rol in dit proces. Hoe is de kwaliteit van het water? Denk aan
de samenstelling; pH, hardheid, etc. Verontreiningen door bv; gisten,
schimmels en bacteriën (entero’s, streptococcen?). Maar denk ook aan de
bereikbaarheid, hoeveel dieren per drinkplaats, opbrengst per minuut. De
wateropname van een varken per dag moet wel ongeveer 10% van zijn
lichaamsgewicht zijn.
4

Het begint al in de kraamstal, is de biestopname wel voldoende? Is de
totale melkgift van de zeug wel voldoende? Wat is de voeropname voor
het spenen? Allemaal vragen die een hele belangrijke bijdrage leveren
aan de bestrijding van streptococcen. Maar ook na het spenen is het een
sport om de voeropname te stimuleren doormiddel te kijken naar; licht,
klimaat, water en voeding(bereikbaarheid, vaak vers voer). Meten is
weten. Wij willen graag onze bijdrage leveren om de streptococcen
probleem aan te pakken. Hieronder ziet een overzicht van onze huidige
assortiment voor de biggen. Vraag onze adviseurs voor verdere toelichting
en gebruik van deze producten. Succes!
BASIS-Lijn
Biggen 1 Fase

korrel
meel

2601
2602

Biggen SAFE

korrel

2603

Biggen BASIS START

korrel

2604

Biggen BASIS GROEI

brok

2606

OPTIMAAL-Lijn
Biggen OPTIMAAL START
korrel
kruimel
Biggen OPTIMAAL START + ASM
korrel
kruimel
Biggen OPTIMAAL GROEI

Biggen OPTIMAAL GROEI +ASM

2611
2612
2613
2614

kruimel
korrel
brok
korrel
brok

2615
2616
2617
2618
2619

korrel
kruimel
korrel
kruimel

2621
2622
2623
2624

korrel
brok
korrel
brok

2626
2627
2628
2629

TOP-Lijn
Biggen TOP START
Biggen TOP START + ASM

Biggen TOP GROEI
Biggen TOP GROEI + ASM
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Cijfers MelkveeExpert over 2010 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 60 klanten mee aan dit
MelkveeExpert. De gemiddelde resultaten over 2010 zijn nu bekend en
volgen hieronder in vergelijking met de 2 jaren ervoor.

Technisch

2008

2009

2010

Gem. aantal koeien

83

85

82

Kg melk per koe per jaar

8257

8397

86103

Vet%

4,54

4,50

4,53

Eiwit%

3,56

3,55

3,58

Kg krachtvoer per 100 kg meetmelk

25,0

23,1

21,9

Kg krachtvoer uit bijproducten per
100 kg mm

0,7

1,3

1,7

Totaal kg krachtvoer per 100 kg
meetmelk

25,7

24,4

23,6
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Geslaagde studiedag melkveehouderij
Economisch

2008

2009

2010

Melkgeld per 100 kg meetmelk
(excl. BTW)

33,01

24,93

30,79

Totale krachtvoerkosten per 100 kg
meetmelk (excl. BTW)

6,10

4,90

4,65

Saldo melkgeld-krachtvoerkosten per
100 kg mm (excl. BTW)

26,91

20,03

26,14

Bovenstaande cijfers laten gelukkig weer een duidelijke verbetering van
het voersaldo zien ten opzichte van het jaar ervoor. Wat ook opvalt is de
grote productiestijging van de melkkoeien. De gegevens waarop de
productie en de gehalten gebaseerd zijn, komen uit de werkelijke kg melk
aan de fabriek geleverd met de bijbehorende gehalten. Ook is het
gemiddelde eiwit% zeer hoog te noemen. Hier mogen wij als
mengvoerleverancier met recht trots op zijn. De gehalten bij Friesland
Campina waren namelijk gemiddeld 4,43% vet en 3,53% eiwit.
Ook is te zien dat het gemiddelde krachtvoerverbruik nog wat verder daalt.
Het aandeel bijproducten neemt wel wat toe. Door de goede kwaliteit
ruwvoer is dit mede te realiseren. Waarschijnlijk is de ondergrens op veel
bedrijven wel bereikt qua krachtvoerverbruik.
Voor het komende jaar zullen de krachtvoerkosten ongetwijfeld weer
stijgen. Hopelijk wordt dit ruimschoots gecompenseerd door een betere
melkprijs.
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Dinsdag 15 februari werd om iets na 9.00 uur koers gezet richting Lelystad
voor een bezoek aan Schothorst Feed Research. Voor deze studiedag
had zich een 40-tal melkveehouders aangemeld. Tijdens het
ochtendprogramma werden wij bijgepraat door Wilfried van Straalen,
hoofd rundvee onderzoek, over het onderzoek dat de Schothorst doet en
wat zij betekenen voor CAVV Zuid-Oost Salland. Een groot onderzoek
waar wij op dit moment aan deelnemen is bijvoorbeeld het uittesten hoe
ver het eiwitgehalte in het rantsoen naar beneden kan worden gebracht.
Voor deze proef worden 96 koeien van hun bedrijf ingezet. In de loop van
dit jaar zullen de eerste resultaten bekend worden.
Ook gaf Wilfried een toelichting op onderzoek naar voerefficiëntie en
methaanemissie. Beide hebben een groot verband met elkaar. Er kwam
vooral naar voren dat uit onderzoek blijkt dat de rantsoenen gewoon goed
in elkaar moeten zitten en dat de koeien daarop zoveel mogelijk dienen te
produceren.
Bij de voerefficiëntie bleek vooral het productieniveau erg belangrijk: hoe
hoger de productie, des te beter de voerefficiëntie. Ook de voerkwaliteit is
belangrijk: hoe beter de voederwaarde des te beter de voerefficiëntie.
Onder Nederlandse omstandigheden is op methaanemissie via de
normale voeding niet zoveel winst te behalen. Vooral in het buitenland met
veel grover ruwvoer is er veel meer te bereiken op dit gebied. Wel worden
er nu additieven onderzocht om de methaanemissie te beperken. Hier is
allicht meer van te verwachten. Overigens kunnen wij in ons
rantsoenberekenings programma al inzichtelijk maken hoe hoog de te
verwachten methaan uitstoot is.
’s Middags kregen wij een rondleiding op het melkveebedrijf van hun
gedreven bedrijfsleider. In de nieuwe stal viel vooral de dichte vloer en de
compost in de boxen op. Het oog op de koeien was dan ook minder, ze
liepen echter wil prima op de dichte vloer en de hakken waren
onbeschadigd. Ook viel het mooie kuilvoer op: mooi grof van kwaliteit en
zeer smakelijk. Het was een eerste snede met een opbrengst van 6 ton
droge stof! Bijzonder gezond voer. Zij proberen de eerste snede zo laat
mogelijk te maaien om er zoveel mogelijk voer van te winnen. De eerste
snede is bijna altijd goed van kwaliteit en je kan er dan bijna de hele winter
van voeren. Ook een zeer goede tip voor onze melkveehouders komend
voorjaar!
Al met een mooie, leerzame dag en ook nog op tijd terug in Heeten.
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Voelers ijken
Let goed op dat uw voelers de juiste temperatuur aangeven. Met de
huidige klimaatcomputers met de uitgebreide regelmogelijkheden,
proberen we het klimaat steeds beter in de hand te houden. De voelers
zijn daarbij de onmisbare schakels tussen stal en computer. IJk deze
daarom regelmatig. Aan te bevelen is om dit één maal per jaar door een
klimaatdeskundige te laten doen. Daarnaast kan het zinvol zijn om zelf
tussendoor de voelers te controleren. Dit kan door er simpelweg een
thermometer naast te hangen. Een RV voeler kunt u vaak zelf controleren
door er een vochtige doek omheen te wikkelen en na enkele minuten de
RV af te lezen. Deze dient dan 99 of 100% aan te geven.
Ook een voer- en een dierweger dienen regelmatig te worden geijkt, zeker
als de gegevens van de voerweger ook gebruikt worden om de
hoeveelheid voer te sturen.

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

ZUID-OOST SALLAND
HONDEN- & KATTENVOER

Gebruik waterleidingreinigers

Zak kattenbrokjes

Middelen om de waterleiding schoon te houden zijn niet meer weg te
denken in de huidige vleeskuikenhouderij. Vaak worden zuren en of
zurencombinaties gebruikt. Daarnaast wordt er nog wel eens chloor
toegepast, echter deze heeft al snel een negatieve invloed op de
wateropname vanwege de smaak. Belangrijk is om de middelen eens af te
wisselen. In de praktijk zien we nog wel eens dat bedrijven wel regelmatig
zuren(combinaties) gebruiken volgens een strak schema, maar dat er na
wateranalyse toch nog schimmels aanwezig zijn. In dergelijke gevallen is
het aan te bevelen om dan eens gebruik te maken van een chloormiddel.
De zuren doden namelijk geen schimmels af.

10 kg

Zak krokante hondenbrok
15 kg

Een advies zou dan kunnen zijn om de zuren tijdens de ronde toe te
passen en tijdens de leegstand chloor. Dit is echter bedrijfsspecifiek en om
hier voor uw bedrijf een goede strategie te kunnen bepalen, is een
wateranalyse van het water in de leiding tijdens de ronde een goed
startpunt. Samen met het door u gebruikte schema en een analyse kan er
een correct plan opgesteld worden zodat uw kuikens te allen tijde over
schoon, helder en fris drinkwater beschikken. Als u hierover twijfelt, vraag
dan uw voorlichter.
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€ 13,95

€ 16,50

Nu 2e zak HALVE prijs!
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TUINZADEN

ASEF BODEMONDERZOEK

Ze zijn er weer!

Via Zuid-Oost Salland uw grond
getest en bemest.

Nu 25% korting op
alle tuinzaden!

Haal nu een bodemtester in de
winkels.

LAMMERENTIJD

VOORJAARSBLOEIERS

In de aflammertijd heeft Zuid-Oost Salland
voor u een breed assortiment

Weer volop keuze in
voorjaarsbloeiers
zoals violen en primula’s
Tray violen 12 st.

Nu €






4,95

CULTERRA KOEMESTKORREL
25 KG
(GEPERSTE BROK)

 Biest
 Glijmiddel
 Etc.

Aktie
Speenfles, plexyglas 0,5 ltr
van € 5,35

Genoeg voor 250 m2 gazon of
200 m2 sier- en moestuin.

voor €

van € 15,95
voor €

Spenen
Speenflessen
Lambar
Kunstmelk

13,50
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4,50

MINERALENBLOK

Nieuwtjes

VOOR

SCHAPEN & LAMMEREN

GRASLAND GEVRAAGD
voor beweiding met schapen voor de maand februari en maart,
tegen eventueel betaling.

Voor een betere groei,
vruchtbaarheid en gezondheid.

tevens groenbemesterland (rogge of italiaans) voor maart en april, grote
percelen tegen betaling.

Blok à 20 kg

tel: 06 53701384

Van € 21,Voor €

18,95

TE KOOP
25 vierkante natte kuilbalen goede kwaliteit. € 42,-

HISTOR LATEX MUURVERF

tel: 06 53701384

WIT
2,5 ltr van € 18,50

voor €

16,50

5 ltr

voor €

28,95

van € 33,95
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