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Aan de leden en afnemers
Het mooie weer is begonnen en de meeste akkers zijn gereed en liggen te
wachten op regen. Het gras ligt er ook mooi bij. Door de lange mooie
periode zijn alle bewerkingen op het land reeds vroeg uitgevoerd. Nu is
het alleen wachten op de regen. Die begint steeds harder noodzaak te
worden. En niet alleen wij hebben er last van, ook de rest van Europa zit
te smachten op regen.
De prijzen in de meeste sectoren trekken licht aan. Dit was ook wel
noodzaak bij de huidige mengvoerprijzen. Op dit moment wordt er in de
meeste sectoren nog weinig verdient. Je ziet daarnaast veel stoppende
bedrijven en door het verminderde aanbod en de voorzichtig aantrekkende
economie is er een verder prijsstijging te verwachten volgens de
deskundigen. We hopen dat deze deskundigen het nu eindelijk een keer
bij het rechte eind hebben.
Grondstofprijzen
De fluctuatie in de grondstofprijzen blijven aanhouden. Echter doordat de
meeste granen zijn ingezaaid, begint nu de “weermarkt”. Oftewel de
prijzen, en dan met name voor de nieuwe oogst, worden sterk bepaald
door de weersverwachtingen op de lange termijn. Door het uitblijven van
de regen is de verwachting, dat deze weer gaan stijgen.
De eiwitproducten dalen daarentegen nog wel langzaam door. Dit eigenlijk
tegen de verwachting van vele kenners van de markt in. Hierdoor
verwachten wij dat de mengvoederprijzen de komende periode stabiel te
kunnen houden. Het lijkt er helaas niet op dat de daling van de
mengvoerprijzen van april zich verder doorzet.
Nieuwe bulkauto
De nieuwe bulkauto met een capaciteit van 32 ton is gearriveerd.
Waarschijnlijk heeft u hem al zien rijden door het mooie Sallandse
landschap. Anders kunt u verderop in het Zuid-Oost Salland Nieuws er
een foto van zien. Hierdoor kunnen wij het voer efficiënter wegbrengen. Er
zijn steeds meer klanten die 32 ton voer in één keer kunnen ontvangen.
De komende periode gaan we eerst bekijken waar de vrachtwagen
allemaal komen kan en hoe de planning het meest efficiënt is. Hierdoor
hebben wij besloten om niet per 1 mei de bulkkortingstaffel aan te passen.
Door de nieuwe bulkauto kunnen wij het voer efficiënter wegbrengen en
kunnen wij ook met de huidige grote omzet het voer tijdens piekdagen
goed bij de klant krijgen.
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Bulkkorting en leveringsvoorwaarden
Door de nieuwe bulkauto zal de bulkkortingstaffel aangepast worden. Wij
hopen u hier in de loop van mei meer over te kunnen berichten. Doordat
we dan de eerste ervaringen uit de praktijk hebben, kunnen we dan
nauwkeurig uitrekenen, welke extra korting grote leveringen krijgen.
Daarnaast hebben wij ook de algemene voorwaarden aangepast. Dit zijn
de voorwaarden die achterop ons briefpapier staan. De huidige
voorwaarden zijn opgesteld door onze brancheorganisatie en zijn niet in
leesbare taal geschreven. Daardoor hebben wij een aantal aanpassingen
doorgevoerd en hopen hiermee aan u duidelijke voorwaarden te kunnen
presenteren.

Samen innoveren voor een bloeiende toekomst
Je zult het niet denken maar dit slaat op de
varkenshouderij. Deze titel was namelijk het
thema van het symposium wat werd
georganiseerd door Denkavit Ingrediënts,
onze leverancier voor de kernen en kennis
van onze biggenvoeders. Deze dag, die Denkaday wordt genoemd, wordt
eens in de twee jaar georganiseerd. Dit jaar hadden ze 6 gastsprekers
uitgenodigd. Een van deze gastsprekers was dr. Aalt Dijkhuizen (voorzitter
van de Raad van Bestuur van Wageningen UR). Ik wil enkele opvallende
punten van zijn presentatie naar voren halen omdat deze toch positieve
aspecten vertoond naar de toekomst voor ondermeer de varkenshouderij.
De rapporten die zij maken zijn wel de informatiebron naar onze
bewindslieden in Den Haag.
Hij begon zijn pleidooi met de uitspraken; Duurzame Voedselzekerheid
(dus geen voedselveiligheid). De uitdaging voor de toekomst; Meer met
Minder. De wereldbevolking groeit van 7 naar 9 miljard mensen, hiervan is
90% groei in Azië en Afrika. Vooral in deze wereld delen is er een enorme
toename van welvaart en verstedelijking. Door toename van welvaart krijg
je een verschuiving naar meer dierlijke eiwitten in het dieet. De snelst
groeiende dierlijke eiwitbronnen op de wereld zijn op dit moment de
visteelt en pluimvee. Maar ook de vraag naar varkens neemt wereldwijd
enorm toe. Door deze vraag zal automatisch de vraag naar veevoer ook
stijgen. Enkele landen waar nu al volop meer veevoer wordt verbouwd zijn
o.a. Vietnam 18,5%, China 6,9%, Brazilië 6,1%, Rusland 2,6% (%
toename areaal veevoer). De keerzijde is dat meer met minder moet
gebeuren, ecologische belasting moet halveren. Denk aan
broeikasgassen, globale opwarming, waterverbruik (landbouw gebruikt
wereldwijd 75% van beschikbaar water) en uitputting grondstoffen (fosfaat
te kort!!). Een opvallend feit is dat gangbare varkenshouderij zelfs een
lagere CO2 uitstoot per kg product heeft dan de biologische tak.
Piekende (grondstof) prijzen zijn op dit moment wel hoog maar geen
recordhoogte. In de jaren rond 1975 was het nog veel hoger. Tussen het
hoogste en laagste punt in de laatste 4 jaar is het verschil groter dan in de
laatste 4 decennia. De opbrengst prijzen zijn de laatste 20 jaar niet mee
gegroeid met de inflatie, wel de arbeid en grondprijzen. Hieruit kun je
concluderen dat wij met onze vergaande technieken goedkoop kunnen
produceren met weinig arbeid.”Efficiëntie is de Key” volgens Dijkhuizen,
betere benutting van de tegenwoordige en toekomstige kennis.

Gewasbeschermingsmiddelen verkoop
In april hebben wij onze jaarlijkse CDG audit voor de verkoop van
professionele gewasbeschermingsmiddelen gehad. Wij zijn met vlag en
wimpel geslaagd en blijven daarom ook komend jaar weer deze middelen
in de winkel in Heeten verkopen. Hierdoor kunnen wij onze klanten een
compleet assortiment aan blijven bieden. Verderop in uw Zuid-Oost
Salland Nieuws leest u hier meer over.
Daarnaast hebben we met Pasen een speciale actie gehouden. Deze
actie is goed verlopen en daarom kijken wij uit naar de zaterdag (7 mei)
voor Moederdag. Dan ligt er voor alle vrouwen een kleine attentie voor u
klaar. Dus vergeet deze zaterdag niet.
Hans Verheul
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Het verbeteren van rassen van zowel planten als dieren, op het gebied
van productiviteit, watergebruik en weerstand. Vermindering van variatie
tussen de best- en slechtst presterende boeren. Voorbeeld; tarwe
opbrengst van 3 ton/ha in Oost-Europa tot 9 ton in West-Europa, een
verschil van meer dan 5 biggen per zeug per jaar is 20% beste – slechtste
zeugenhouders in Nederland. Verbeterde verwerking en verbruik door
middel van vermindering van verspilling, 30-50% van wereldwijd
geproduceerd voedsel wordt verspild na het oogsten. De helft van de
salades, 1/3 van het brood, 1/4 van het fruit en 1/5 van alle groenten
worden ongebruikt weggegooid. Nieuwe intelligente koeling en
distributietechnieken en betere slimmere verpakkingen moeten hier een
bijdrage aan leveren. Ook wordt er veel gekeken naar nieuwe grondstoffen
zoals algen als eiwitbron en brandstof. Algen kunnen 20.000 liter olie/ha
produceren tegen 1.500-6.000 liter/ha van koolzaad of palmolie. Insecten
kunnen ook worden gebruikt als veevoer en voedsel, insecten zijn eiwitrijk
bevatten veel aminozuren en zijn goed verteerbaar. Maar ook door nieuwe
technologie zoals; Groene chemie, Biotechnologie, ICT/GPS (precisieteelt/houderij). Dus volop nieuwe kansen!!
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Meten is Weten
De marge in de varkenshouderij staan nog steeds enorm onder druk. We
hebben nog steeds te maken met hoge voerprijzen terwijl de opbrengst
prijzen maar moeizaam omhoog gaan. Daarom is het nu ook zo belangrijk
om zeer nauwkeurig te werken. Zowel qua voeren; de juiste kilo’s op de
juiste plaats en voorkom onnodig morsen. Maar ook qua afleveren valt er
bij veel bedrijven nog veel te winnen. Te lichte of te zware varkens kosten
onnodig geld. Om de groei nauwkeurig in beeld te krijgen hebben we een
weegschaal aangeschaft. Deze willen we inzetten bij onze klanten voor
een bepaalde periode om de groei in beeld te krijgen en/of de
afleveringswerkwijze te verbeteren. Voor meer informatie vraag onze
varkensadviseurs.
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Zomerassortiment mengvoeders melkvee 2011
De periode met weidegang breekt voor veel veehouders weer aan. Reden
voor ons om te kijken naar ons assortiment voor de komende periode. We
hebben een drietal specifieke voeders voor de weideperiode. Daarnaast
natuurlijk ons gebruikelijke assortiment waaruit ook meestal een passende
keuze te maken is. Daarnaast is er altijd de optie om een klantspecifieke
samenstelling te maken!
Hieronder volgt een korte beschrijving van de speciale voeders:
−

We hebben een meelmengsel met alleen maar energierijke grondstoffen
(maïsmeel, bietenpulp en soyahullen): Energiemix Zomer. Vooral in
rantsoenen met veel eiwitrijk, vers gras is dit een mooi passend product.

−

Daarnaast hebben we de Weidemix. 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 Weidekernbrok een goede aanvulling.
Van deze brok is de Susaz wat verlaagd om hem nog wat rustiger te
maken.

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 Energiemix
Zomer). Afhankelijk van het grasaanbod
en de groeiomstandigheden kan er met
die 2 mixen gecorrigeerd worden.
We zijn afgelopen najaar gestart met het gebruiken van de
geconcentreerdere premix in onze kernvoeders. Dat houdt in dat de
volgende elementen extra hoog zijn: Koper, Jodium, Selenium en
Vitamine E. Omdat wij adviseren om geen sporenelementen te strooien op
het land, dient er via het voerspoor wel voldoende aangevuld te worden.
Daarom zorgen wij ervoor dat via onze mengvoeders de basisvoorziening
prima op peil is. Let er wel op dat in onze standaard meelmengsels geen
extra vitaminen en mineralen worden bijgevoegd! Op verzoek is dat
uiteraard mogelijk.

De voederwaarde van deze producten is als volgt:
VEM

WDVE

FEB

BZet

Suzaz

Energiemix Zomer

1015

75

-30

115

140

Weidemix

1000

170

40

70

110

Weidekernbrok

920

170

40

25

115
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De belangrijkste nadelen van TMR zijn:

TMR in het bedrijfsmanagement

−

Schothorst Feed Research heeft een literatuurstudie gedaan om goede
normen voor een TMR te ontwikkelen. Hierbij kwamen ook de voor- en
nadelen van TMR aan de orde. Hieronder volgt een beschrijving.

−
Voor- en nadelen van TMR (Total Mixed Ration)
−
Het voeren van een totaal gemengd rantsoen, TMR, vond grote opgang in
de vroege jaren zeventig als alternatief voor het voeren van krachtvoer in
de melkstal. Door de stijgende productiviteit van de koeien werd het lastig
om voldoende krachtvoer te voeren tijdens het melken. Het krachtvoer
mengen door het ruwvoer was een goed alternatief waarbij het krachtvoer
verdeeld over de dag kon worden opgenomen. Na de ontwikkeling van de
krachtvoerautomaat werd TMR in dit verband overbodig. Tegenwoordig
wordt TMR toegepast om andere redenen, waarbij per bedrijf de voor- en
nadelen kunnen worden afgewogen.

−

−
−

De belangrijkste voordelen van TMR zijn:
−
−
−

−
−

−

−

−

Er is geen selectie mogelijk waardoor alle koeien hetzelfde rantsoen
krijgen en elke hap dezelfde samenstelling heeft.
Hierdoor is het ook mogelijk om minder smakelijke ruwvoeders in het
rantsoen te verwerken, met name voor structuurbronnen zoals stro kan
dat handig zijn.
Omdat alle nutriënten verdeeld over de dag steeds in de juiste
hoeveelheid aanwezig zijn, kan de pensfermentatie optimaal verlopen.
De krachtvoeropname wordt verdeeld in circa tien porties per dag (het
normale eetpatroon van een koe). Hierdoor kan een grotere
hoeveelheid krachtvoer worden gevoerd zonder problemen met de
pensverzuring.
Het verkleinen van het ruwvoer kan tot een hogere opname leiden,
mits het niet teveel gemengd is waardoor de structuurwaarde
vermindert.
Bij de start van de lactatie is snel een hoge krachtvoeropname
mogelijk doordat geen opbouwschema aangehouden wordt, en het
risico op pensverzuring wordt geminimaliseerd door een gelijkmatige
opname.
Er kunnen goedkopere voeders meegemengd worden.
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Doordat geen selectie mogelijk is, kan ook bedorven en beschimmeld
voer meegevoerd worden, waarbij de dieren dit niet meer kunnen
uitselecteren.
De kans op broei is groter wanneer één keer of minder per dag
gevoerd wordt.
Er moet een overweging gemaakt worden over het aantal groepen
waarin gevoerd wordt.
Bij één mengsel voor de hele veestapel worden de hoogproductieve en
verse koeien onder de norm gevoerd en de laagproductieve dieren aan
het einde van de lactatie worden overvoerd. Hoe meer groepen, hoe
minder er over- of onder gevoerd wordt. Maar bij meer groepen
moeten de koeien vaker worden gewisseld van rantsoen en groep.
Deze wisselingen kunnen leiden tot een (tijdelijke) daling in
melkproductie.
Er kan alleen worden gevoerd in meerdere productiegroepen als de
stalinrichting en de mogelijkheden van de voermengwagen dit toelaten,
en bovendien kost het meer arbeid.
De aanschaf en het gebruik van een voermengwagen zijn duur,
daarnaast moet mogelijk worden geïnvesteerd in een (overdekte)
opslagplaats voor de verschillende voeders.

Naast het voeren in een TMR of het voeren van het rantsoen in aparte
onderdelen, is een combinatie van TMR met een aanvulling van
krachtvoer via krachtvoerautomaten een veel toegepaste strategie. Men
spreekt ook wel van PMR (Partly Mixed Ration). PMR combineert een
aantal voordelen van TMR met die van gescheiden voeren. Hoewel bij
TMR gekozen kan worden voor goedkope bijproducten, zijn sommige
goedkopere rantsoenonderdelen zoals palmpitschilfers en melasse juist
niet goed toepasbaar bij TMR. Bij PMR kunnen beide opties (goedkope
bijproducten en goedkope krachtvoergrondstoffen) gecombineerd worden.
Daarnaast is PMR makkelijker toepasbaar
omdat niet perse in groepen hoeft te worden
gevoerd; krachtvoer aanvulling kan
aangepast worden aan iedere individuele
koe. Aanschaf van een dure voermengwagen
blijft nodig bij PMR, en ook het risico van
vermenging van beschimmeld voer blijft
aanwezig.
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Tabel 1 geeft in schema de voor- en nadelen van elk van de drie
voersystemen. Er kan worden geconcludeerd dat de keuze tussen het
voeren van het rantsoen als losse componenten of als TMR afhankelijk is
van de bedrijfssituatie en de voorkeur van de veehouder, en dat het
voeren van PMR de voerdelen van beide andere systemen combineert.
Tabel 1. Overzicht van voor- en nadelen van verschillende voersystemen
+ = voordeel, – = nadeel, o = neutraal
TMR

Losse
componenten

PMR

Investering in kosten

–

o

–

Risico opname beschimmeld voer

–

+

–

Eisen aan de stalinrichting

–

+

+

Koeien individueel op norm voeren

–

+

+

Selectie en voorspelbaarheid opname
van de koeien

+

–

+

Goedkope voeders toepassen

+

–

+

Broeigevoeligheid

–

+/o

–

Opname minder smakelijke
voeders/structuurbronnen

+

–

+

Gevoeligheid pensverzuring

+

–

+

Snelle opbouw krachtvoer start lactatie

+

–

+

Wisseling van rantsoen

–

+

+

Wisseling van groep

–

+

+
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Professionele gewasbescherming,
natuurlijk bij Zuid-Oost Salland
Zuid-Oost Salland is met vlag en wimpel geslaagd voor de jaarlijkse CDGaudit (Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen). Voor de
verkoop van professionele middelen voldoet Zuid-Oost Salland volledig
aan alle gestelde voorwaarden.
We hebben de meest gangbare middelen uit voorraad leverbaar.
Daarnaast kennen we met onze leverancier een snelservice waarbij voor
09.00 uur besteld, de middelen dezelfde dag in Heeten op voorraad staan.
U kun bij Zuid-Oost Salland rekenen op een gedegen advies. Waar nodig,
gaan we samen met u kijken welke problemen zich voordoen met daarbij
een juiste middelenkeuze en een scherpe prijs.
Licentiehouders
Uit onze administratie blijkt dat bij een aantal van u de geldigheid van uw
licentie in 2011 afloopt. Zorg dat u op tijd weer in het bezit bent van een
nieuwe geldige licentie. Mocht u reeds in het bezit zijn van een nieuwe
spuitpas dan willen we graag uw gegevens opnemen in onze
administratie. Dat kan door uw nieuwe pas even mee te nemen bij het
afhalen van professionele middelen of door uw gegevens door te mailen
naar z.o.sallandwinkel@kpnplanet.nl of info@zuidoostsalland.nl.
Geeft u daarin aan wat uw nieuwe pasnummer is, uw naam, voorletters,
adres, woonplaats en de einddatum van de geldigheid.
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Veiligheid op en om de boerderij
In de agrarische sector vinden jaarlijks nog teveel ongevallen plaats,
waaronder 15 tot 20 dodelijke ongevallen. In veel gevallen komt dit niet
door het ontbreken van de veiligheidsvoorzieningen, maar door het niet
altijd juist toepassen van deze voorzieningen en/of het ontbreken van
goede afspraken. Er is vaak geen sprake van onwil maar meer van
onachtzaamheid. In de komende maanden brengen wij graag een aantal
zaken met betrekking tot veiligheid nog eens bij u onder de aandacht.
We beginnen met een hele belangrijke: de veiligheid van uw kinderen.
Vaak wordt de gezins- en bedrijfssituatie gecombineerd en spelen
kinderen dus vaak in een werkomgeving. Hieronder een aantal tips om de
gevaren zoveel mogelijk te beperken. Het lijkt vaak heel logisch, maar een
ongeluk zit vaak in een klein hoekje!
−

−

−

Zorg dat de kinderen opvallen. Dit kan bijvoorbeeld
door ze een veiligheidsvest of een felgekleurde jas te
laten dragen. Een signaalvlag op de fiets zorgt er ook
voor dat ze opvallen op het erf.
Vriendjes en vriendinnetjes zien de gevaren die er
kunnen zijn nog minder. Leg goed uit wat de gevaren kunnen zijn en
eventueel kunt u spelregels opstellen waar ze zich aan moeten
houden.
Als u een hond wilt aanschaffen, let er dan op of het dier
kindvriendelijk is. De hond houdt uw kind in de gaten en zal gaan
blaffen wanneer er gevaar dreigt.
−

−

Ieder jaar komen kinderen onder zware
wielen terecht nadat ze van een rijdende
trekker zijn gevallen. Kinderen mogen
meerijden op de trekker wanneer er een
aparte stoel of een veiligheidsgordel is
aangebracht.

−

Een hek valt door zijn eigen gewicht vanzelf dicht
wanneer u de scharnierpaal schuin naar binnen
plaatst. Het hek blijft dan niet onbedoeld open staan.

−

Plaats een hekwerk voor zolderopeningen en langs
de stortgaten en randen van mestsilo’s. een hekwerk
om de melkput in het tanklokaal is extra veilig.

−

Kinderen kunnen zich behoorlijk bezeren wanneer een ladder omvalt
of wegglijdt. Plaats een ladder dus altijd buiten bereik van kinderen. U
bemoeilijkt ook het betreden van de verdiepingsvloeren voor de
kinderen.

−

Een kind kan bekneld raken wanneer een volle kruiwagen dicht bij de
muur staat. Het kind kan aan de rand gaan hangen waardoor de
kruiwagen naar de muur kan kiepen.

−

Laat kinderen in de stal niet op de roosters of tussen de dieren komen.
Een stier vraagt nog weer om extra aandacht.

−

Draag een medicijnspuit of een mes altijd
met de punt naar beneden en niet voor u
uit.

−

Laat kinderen niet spelen in de buurt van
opslagplaatsen voor bijvoorbeeld balen
hooi of stro, gestapelde pallets of
kuilbalen.

−

Werkzaamheden waarbij u extra alert moet zijn op de veiligheid van
uw kinderen zijn aardappelen rooien, gras kuilen en oprapen en
onderhoudswerk.

In het volgende Zuid-Oost Salland Nieuws nemen we andere gevaren op
en om de boerderij onder de loep, want je kunt niet voorzichtig genoeg
zijn.

Trek de stekker uit het stopcontact zodra u klaar bent met elektrisch
gereedschap en haal de sleutel uit het contact van voertuigen en zet
ze altijd op de handrem.
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GAZONGRASZAAD
1 kg op 40 m2
TE HUUR
GRASROLLER

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

Winkel Heeten

Speelgazon per kg

PAARDENBROK 25 kg

van €

Nu

9,95 voor

€ 7,50

(incl. BTW)

€ 6,50

(incl. BTW)

Sportgazon per kg

voor

€ 7,82

van €

8,95 voor

SCHAPENGAAS

FRONTLINE
tegen vlooien/teken/luizen

80 cm hoog, verzinkt, 50 mtr rol
Bodemprijs

€ 45,Nu

€ 6,- korting per verpakking
15
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(incl. BTW)

ONKRUIDKILLER

TUINSCHERM

Glyfosaat
van blad tot wortel

Toogmodel 180 x 180 cm
Planken 140 x 16 mm
geïmpregneerd

800 ml voor 1600 m2
Bodemprijs

€ 18,50

Bodemprijs

€ 32,50
(incl. BTW)

(incl. BTW)

LAARZEN
kinder- en dameslaarzen

GLORIA DRUKSPUIT
Prima 5, 5 ltr
van €

25,50
voor

€ 21,50

(incl. BTW)
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Zet met Moederdag
de bloemetjes buiten!

Foto van de maand

Bij een aankoopbedrag van € 10,- of
meer aan bloemen ontvangt u een
gratis zak potgrond van 20 ltr en een leuke
attentie!
Deze actie loopt alleen in Heeten op zaterdag 7 mei 2011.

NIEUW in onze winkels!
Bewonder onze nieuwe artikelen in onze
sfeerhoek! Op zoek naar een cadeautje? Op
zoek naar decoratie voor in huis of voor de
tuin? Bij Zuid-Oost Salland bent u aan het
juiste adres!

Onze nieuwe bulkwagen
Ook een leuke foto?
Stuur deze dan info@zuidoostsalland.nl
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