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Nieuwtjes

Op het moment van schrijven is het buiten miezerig weer. Normaal een
treurige bedoeling, maar de melkveehouders en akkerbouwers zijn er zeer
blij mee. Eindelijk een klein beetje van de lang verwachte regen. Toch is
het trieste weer wel typerend voor de rest van de agrarische sector. Door
de hoge voerprijs en de lage opbrengstprijzen wordt er in de meeste
sectoren geen cent verdient. Dit kunnen de sectoren niet volhouden.
Echter een verandering op korte termijn is niet te verwachten.
De banken zijn hier ook van de op de hoogte en in plaats van de klanten
te steunen, wordt de druk van deze zijde ook opgevoerd. Natuurlijk moet
je goed draaien om te blijven bestaan, maar het is ook belangrijk om
begrip te hebben voor de ontstane situatie. Toch is het noodzakelijk om de
druk erop te houden. Dit is de enige manier om dit diepe dal door te
komen.
Zuid-Oost Salland helpt hierbij door een transparante prijs door te
berekenen. Oftewel een vaste marge op alle soorten voer. Hierdoor weet u
als klant dat u nooit te veel betaald. Dit wordt door onze klanten
gewaardeerd en deze waardering wordt verder verspreid. Dit zien wij weer
terug in onze omzet die steeds stijgende is. De transparante prijs vertaald
zich ook door in een transparante samenstelling. Dit wordt onderstreept
door de deelname aan VoederWaarde.nl. Door optimalisatie wordt de
grondstofprijs en dus ook uw brokprijs zo laag mogelijk gehouden. En door
bij het advies aan de klant ook de samenstelling te bespreken en de
gevolgen in de stal, kan de samenstelling nog beter en nauwkeuriger
geoptimaliseerd worden. Door een open dialoog staan we samen sterk en
slaan we ons door deze crisis heen.
Grondstofprijzen
De grondstofmarkt kenmerkt zich door steeds sterk fluctuerende
grondstofprijzen. Lijkt op het ene moment er een prijsdaling door te zetten
in enkele dagen daarna kan de prijsdaling weer geheel teniet zijn gegaan.
Toch is langzaam een dalende tendens te verwachten. In Europa lijken de
weersverwachtingen met uitzondering van Frankrijk, tot nu toe redelijk en
de verwachting is dat de grenzen vanuit Oost Europa weer open gaan. En
dat betekent een redelijk goede oogst / aanbod. Dit moet alleen nog
vertaald worden in een prijsdaling vanaf de nieuwe oogst. Deze zet nu nog
niet door, maar het lijkt er steeds op dat deze toch gaat komen mits het
weer gelijk blijft.
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Winkel Heeten
Met het mooie weer is de voorjaarsdrukte ook weer volop bezig. De
verkoop van planten is weer in volle gang. Vorig jaar hadden we nog een
koude maand april. Dit jaar is de voorjaarsdrukte vroeg op gang gekomen.
Hierdoor is er meer piekdrukte in de winkel en de omzet ook fors aan het
stijgen. Wij proberen u op de drukke dagen zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Ondanks de inzet van personeel en de aanpassingen in het
kassasysteem kan het voorkomen dat u iets langer moet wachten. Wij
hopen dat u hier begrip voor heeft.
Met Moederdag hebben wij een speciale acties voor alle moeders
gehouden. Natuurlijk willen we in juni met Vaderdag de vaders ook niet
vergeten. Dus kom 18 juni naar de winkel van Zuid-Oost Salland voor een
leuke attentie.

Doordat er concreet nog geen prijsdaling op langere termijn is, lijken de
mengvoerprijs zich de komende tijd te stabiliseren met een lichte tendens
omlaag.
Pluimveevoorlichting
Na ruim 15 jaar als voorlichter bij Zuid-Oost Salland te hebben gewerkt,
heeft Robert Nijkamp aangegeven te willen stoppen met zijn
werkzaamheden als voorlichter. Robert heeft zich altijd goed ingezet voor
de coöperatie en wij willen hem dan ook via deze weg bedanken voor zijn
inzet bij de coöperatie.
Ondertussen hebben wij gezocht naar een goede vervanger en deze
hebben wij gevonden bij coöperatie De Valk in de persoon van Gerrit
Hofmeijer. Gerrit is al jaren actief als pluimveevoorlichter in de
diervoederindustrie. Gerrit zal worden ingehuurd voor de begeleiding van
onze pluimveeklanten. Hierdoor hebben wij een pluimveevoorlichter in
dienst, die in een heel groot gebied actief is en daardoor ook veel kennis
en ervaring heeft. Verderop in het Zuid-Oost Salland Nieuws zal Gerrit
Hofmeijer zichzelf nader voorstellen.
Nieuwe bulkauto
We draaien nu al enkele weken met de nieuwe 32 tons bulkauto. Doordat
het draaipunt van de oplegger dichter bij de trekker ligt, volgt de langere
oplegger beter de trekker dan bij de 24 tons combinatie. Hierdoor hebben
wij tot nu toe nog geen klanten gehad, waar wij met de nieuwe combinatie
niet goed konden komen. Afgelopen periode zijn er een aantal drukke
dagen geweest en heeft de nieuwe combinatie perfect zijn dienst
bewezen. Wij hebben op basis van de laatste gegevens ook de bulkkorting
staffel doorberekend. Verderop in het Zuid-Oost Salland Nieuws wordt
deze verder uitgelegd. Wij voeren per 1 juni de korting boven de 24 tons
bestellingen door en per 1 juli zal de gehele nieuwe bulkkorting staffel
gaan gelden.
Maal-/menglijn
Door enkele aanpassingen in onze maal-/menglijn, hebben wij de
chargegrootte vergroot van 2.000 naar 2.500 kg. Hierdoor kunnen we 10
ton product maken in 4 charges i.p.v. oorspronkelijk 5 charges. Hierdoor is
de effectieve capaciteit van de maal-/menglijn vergroot met ca. 15%. Door
de hogere omzet is deze aanpassing noodzakelijk om onze productie
normaal gesproken binnen onze normale productie uren gereed te krijgen.
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Inname granen.
Ook dit jaar neemt de CAVV weer eigen verbouwd graan (tarwe, triticale,
gerst, rogge en maïs) in via het z.g. poortwachtersysteem. Indien u
hiervoor nog geen papieren van de CAVV heeft ontvangen, kunt u dit op
ons kantoor melden. Deze papieren zijn noodzakelijk om een goede
kwaliteit van ons product te kunnen waarborgen. Deze papieren moeten
terug gestuurd worden voor de aanvang van de oogst en zullen
steekproefsgewijs worden gecontroleerd door onze voorlichter.
Vakantieperiode
Ook al lijkt het nog ver weg, maar eind juni beginnen de vakanties weer.
Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor,
voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u goed kunnen
blijven bedienen. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle
werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.
Daarnaast willen wij u ook alvast een goede en zonnige vakantie
toewensen.
Hans Verheul
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Wisseling in de advisering vleeskuikenbedrijven
Door de keuze van Robert Nijkamp, om te stoppen als pluimveevoorlichter
en zich volledig te richten op zijn eigen rundvee- en pluimveebedrijf,
ontstond een nieuwe situatie voor CAVV Zuid-Oost Salland.
Uiteindelijk is gekozen voor een oplossing in overleg met Coöperatie “De
Valk Wekerom” uit Lunteren. In deze samenwerking zal Gerrit Hofmeijer,
specialist vleespluimvee, vanaf heden de technische en economische
begeleiding van de vleeskuikenklanten van Zuid-Oost Salland verzorgen.

Even voorstellen: Gerrit Hofmeijer
Mijn naam is dus Gerrit Hofmeijer, 52 jaar en woonachtig in Rijssen. Ik ben
getrouwd met Ria en samen hebben wij 3 kinderen: Gert Jan(26),
Mark(24) en Melanie(20).
Sinds eind 2004 ben ik werkzaam als specialist vleespluimvee bij
Coöperatie “De Valk Wekerom”. In deze functie werk ik samen in een
team van specialisten en nutritionisten. Ons doel is om op een gezonde en
maatschappelijk verantwoorde wijze samen te werken met ondernemers
voor het hoogste saldo per m² staloppervlak.
Mijn agrarische opleiding heb ik gevolgd aan R.H.L.S. te Deventer;
aansluitend de cursus Hoger Kader Dierveredeling aan de praktijkschool
in Almelo.
Daarna heb ik een aantal technische/commerciële functies gehad bij
Hubbard Nederland BV (vleeskuikenouderdieren), Cehave NV Veghel
(zowel leg- als vleeskuikensector) en Pingo Poultry(vleespluimveeintegratie Nutreco).
Ik hoop mijn kennis en ervaringen de komende periode in te zetten bij de
vleeskuikenklanten van CAVV Zuid-Oost Salland. Middels een plezierige
samenwerking streven om de beoogde
bedrijfsdoelstelling(en) te realiseren.

Zeugenvoeding:
Juist voeren; basis voor succesvolle biggenproductie
Door de stijgende toomgrootte in de varkenshouderij stijgt ook het aantal
biggen dat een zeug moet groot brengen. Hierdoor wordt er tijdens de
lactatie steeds meer gevraagd van de zeug. Met name jonge zeugen, met
een lagere voeropname en weinig lichaamsreserves kan de lactatie een
negatieve invloed hebben op de volgende worp (second litter syndroom).
Hiermee wordt de slechtere vruchtbaarheidsresultaten na de eerste worp
bedoeld. De oorzaak ligt mogelijk in het feit dat een eersteworpszeug in de
vroege dracht nog volop bezig is met het conditieherstel na de eerste worp
en dat deze periode zeer belangrijk is voor een goede embryonale
ontwikkeling. Deze negatieve effecten zouden verminderd of zelfs
opgeheven kunnen worden door een aangepast voerniveau tijdens de
vroege dracht.
Opfokzeugen moeten bij de eerste inseminatie, op 8 maand leeftijd, 140
tot 150 kg wegen. Aan het eind van de dracht moet de gelt tussen 200 en
210 kg wegen. De varkens groeien door tot de 4e worp!
Het is belangrijk om te weten wat de gelten bij aankomst wegen, wat ze
tijdens de 1e inseminatie wegen en ook aan het eind van de dracht.
Tevens is spekmeten bij de gelten (en ook de zeugen) erg belangrijk. Een
gelt (topigs 20 en 30) mag bij het dekken 13/14 mm hebben en tijdens het
werpen 17/18 mm. Zeugen bij het dekken 12/13 mm en tijdens werpen
17/18 mm.

Gerrit Hofmeijer
T. 06 – 22 92 15 11
E. GHofmeijer@dvw.nl
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Er is onderzoek gedaan om het voerschema aan te passen. In het
onderzoek zijn vier groepen met verschillende voergiften met elkaar
vergeleken.
− Groep 1 kreeg de beginperiode van de dracht (dag 2 tot en met
dag 35) 2,50 kg voer

Hittestress bij melkkoeien

−

Groep 2 kreeg in deze periode 3,25 kg voer.

−

Groep 3 kreeg het normale schema met 30% meer eiwit in het voer

−

Groep 4 was gespeend op 22 dagen en verder het normale
schema.

Tussen groep 1, 3 en 4 was eigenlijk geen verschil. Er is vervolgens
gekeken naar groep 1 en groep 2. Daar kwam duidelijk naar voren dat
groep 1 13,1 biggen en groep 2 (met hoog voerniveau) op 15,1 biggen met
een nagenoeg gelijk geboortegewicht per big (1,44 kg tov 1,42 kg) Het
toomgewicht was 18,6 kg bij groep 1 en 21,3 bij groep 2. Deze biggen
waren ook uniformer. De uitval in de eerste 3 dagen na geboorte was
gelijk.
Het drachtigheidspercentage na de eerste worp was wel iets minder.
Het onderzoek is nog niet geheel afgerond, maar kijk goed naar de gelten
en de zeugen:
− Spekmeten is heel belangrijk
− Gewichtsverloop van de gelten en
de zeugen
− Biggen wegen
− Toomgrootte geeft de productie van
de zeugen aan

Elke zomer is het een terugkomend fenomeen: hittestress bij melkkoeien.
Een enkel jaar wil het wel eens mee vallen, maar meestal heb je in elke
zomer wel met meerdere hete periodes te maken. Vooral als ze langer
duren en/of later in de zomer plaats vinden, zijn de problemen des te
groter.
Vanaf half juli/augustus wordt het ook vaak vochtiger in de lucht, waardoor
het probleem groter wordt.
De eerste reactie van een koe is om de gehalten te laten zakken. Duurt
het langer dan daalt ook de productie en krijg je een duidelijke verlaging
van de weerstand. Dit brengt weer allerlei problemen met zich mee zoals
een hoger celgetal, verminderde vruchtbaarheid en (sub-)klinische
pensverzuring. Deze laatste veroorzaakt vaak weer klauwproblemen,
waarvan de gevolgen nog lang merkbaar zijn.
Zaak dus om tijdig maatregelen te treffen om dit te voorkomen!
De te nemen maatregelen zijn:
Huisvesting
−
−
−

−

−
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Plaats ventilatoren in de stal en eventueel in de melkstal.
Lichtplaten bekalken. Vooral de platen dicht bij de boxen zijn hierbij
belangrijk.
Drinkwatervoorziening optimaliseren. Koeien drinken het liefst uit een
groot drinkoppervlak. Weidepompen geven lang niet voldoende water
af om in die extra behoefte te voorzien. Bij heet weer drinkt een koe
wel 40% extra.
Extra ventilatie ruimte in de zijmuren maken (zonder fijn gaas!) en
isoleren van de stal zijn structurele maatregelen voor de langere
termijn.
Zorg voor schone boxen. Bij hogere temperaturen ontwikkelen
bacteriën zich veel sneller.

Voeding
−

−
−

−

−

Melkziekte en fosfortekort bij melkkoeien

Zorg voor smakelijk, fris ruwvoer! Voorkom broei. Indien er kuilvoer
wordt gevoerd is het een goede optie om hiervoor plastic balen
beschikbaar te hebben. Haal voerresten tijdig weg en probeer vaker
vers te voeren. Zorg ook voor ruim voldoende structuur in het
rantsoen.
Bij weidegang kan ervoor worden gekozen om de koeien ’s nachts te
gaan weiden en overdag binnen te houden.
Extra krachtvoer via de basis verstrekken en minder via de
voercomputer of melkstal. Vaak nemen koeien wel het krachtvoer op,
maar te weinig ruwvoer. Door krachtvoer aan het voerhek te voeren
door het ruwvoer, nemen ze ook meer ruwvoer op.
Extra zout of natriumbicarbonaat verstrekken. Ook is daarnaast Mervit
Gezondheid een goede optie.
Natriumbicarbonaat werkt snel. Op het moment dat de hitte begint kun
je starten met het voeren van 100 gram natriumbicarbonaat per koe
per dag. Na de hitte nog wel 5-7 dagen blijven doorvoeren.
Ook is het voeren van producten die relatief minder pensfermentatie
geven gunstig. De pensfermentatie geeft veel warmteproductie. Dus
veel bestendig zetmeel en bestendig eiwit voeren is dan gunstig.

Overige
−
−

Probeer de koeien niet in juli of augustus te laten afkalven. Deze
hebben het vaak extra moeilijk tijdens hete dagen
Begin de zomerperiode met een zo laag mogelijk celgetal.

De Schothorst heeft een actueel bericht verstuurd waarbij het probleem
van de zogenaamde Downer-koeien wordt besproken. Hieronder volgt een
samenvatting.
Sinds er een verhoogde aandacht is voor het verlagen van P in
melkveerantsoenen, komen ook steeds meer vragen naar voren over
melkziekte en een lage fosforvoorziening bij de koe. Het belangrijkste
hormoon dat een rol speelt in de handhaving van de bloedcalcium spiegel
is het Parathormoon. Parathormoon stimuleert de mobilisatie van Calcium
vanuit bot en de aanmaak van vitamine D in de nieren. Dit ‘actieve’
vitamine D zorgt voor een verhoogde opname van Ca uit de darm en een
verlaagde uitscheiding van Ca via de nieren. Wanneer de Calcium
concentratie in het bloed daalt, komt meer Parathormonen vrij. Dit
stimuleert niet alleen de Ca opname vanuit bot en darm, maar verhoogt
primair ook de uitscheiding van P via de urine en speeksel. Wanneer een
koe melkziekte heeft, en daarvoor behandeld wordt met behulp van een
Ca-Mg infuus, daalt het parathormoon niveau en de uitscheiding van P via
urine en speeksel, en komt het P gehalte in navolging op het Ca snel weer
op niveau. Bij enkele dieren is dit niet het geval. Deze koeien worden
Downer-koeien genoemd. Dit syndroom begint als melkziekte, maar bij
deze specifieke koeien blijft het plasma P laag (onder de 1 mg/dl). De
dieren reageren niet op een infuus met alleen Calcium. Zij kunnen niet
staan, maar blijven wel alert, in tegenstelling tot de ‘klassieke’ melkziektekoeien. De oorzaak hiervoor is niet altijd bekend, maar in de literatuur
worden twee oorzaken voor dit fenomeen genoemd.

−

De eerste is een slechte penswerking. Het is daarom van belang om
bij bedrijven waar dit probleem speelt, te letten op de structuur in het
rantsoen.

−

De tweede is een verhoogd cortisolgehalte in het bloed als gevolg van
stress. Stress kan leiden tot een blijvend lage P concentratie in het
bloed.

Een laag gehalte aan P in het rantsoen lijkt niet ten grondslag te liggen
aan de Downer-koe problematiek. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat
vele dieren waarbij de diagnose ‘Downer’ gesteld werd, een rantsoen
kregen dat ruim boven de norm voor P lag. Deze dieren kunnen het beste
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geholpen worden met een extra P infuus. Praktijkervaringen laten zien dat
dan het probleem snel verholpen is.

Fosfaatreductie in 2011 en 2012
Onze overheid heeft aangegeven dat de landbouw in Nederland teveel
fosfaat verbruikt. De sector krijgt hierbij de kans om dit probleem zelf op te
lossen. Als dit niet gebeurt, zal de overheid met harde maatregelen
komen. Zoals u al in het nieuws hebt kunnen lezen, is Nevedi met LTO
gestart om het fosfaat gebruik in de sector te reduceren. Hierbij wordt
gestuurd op de P-benutting. Dit betekent hoe efficiënt de aangevoerde
fosfaat (bijvoorbeeld via voer en kunstmest) benut.
Hierbij is er voor de 3 grootste sectoren de volgende aanpak gekozen.
1. Rundveehouderij: Meedoen met BEX (Bedrijfs Specifieke Excretie) of
anders een vrijwillige/verplichte reductie van 10% fosfaat verlies per
bedrijf.
2. Varkenshouderij: Door de P benutting per bedrijf uit te rekenen en
een minimale efficiëntie verplicht te stellen.
3. Pluimveehouderij: Deze sector heeft al hoge benutting fosfaat en
heeft daarnaast geïnvesteerd in mestverbranding. Hierdoor worden
hier geen extra normen / eisen gesteld.
Hieronder zullen we per sector het nader toelichten:
1. Rundveehouderij
De rundveebedrijven die reeds meedoen van BEX, sturen automatisch
op een zo goed mogelijke fosfaat benutting. In de toekomst zal dit nog
aantrekkelijker worden, waardoor de fosfaat efficiëntie nog verder
verbeterd wordt. Wij als Zuid-Oost Salland kunnen u laten zien welke
voordelen het meedoen aan BEX oplevert.
De bedrijven die niet meedoen aan BEX zullen in eerste instantie
vrijwillig gevraagd worden te reduceren. Dit betekent 10% minder
fosfaat aanvoer t.o.v. 2008/2009. Maar als dit in de praktijk niet werkt
(en dat is zeer aannemelijk), zal via een verordening deze bedrijven
verplicht worden om dit te doen.
2. Varkenshouderij
Per bedrijf wordt de P benutting uitgerekend. De P benutting is de
hoeveelheid afgevoerde fosfaat via het vlees gedeeld door de totale
hoeveelheid fosfaat verbruikt op het bedrijf. De hoeveelheid verbruik is
beginvoorraad – eindvoorraad + aanvoer.
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De P benutting komt standaard in Component Agro (de software voor
de mestboekhouding) te staan. Binnenkort kunnen wij dan voor elke
klant de P benutting uitrekenen. Als dit zover is, zal uw adviseur dit
voor u uitrekenen. Doordat wij reeds voeders met een laag fosfaat
gehalte produceren, is de verwachting dat onze klanten reeds goed
scoren.
3. Pluimveehouderij
Doordat de pluimveehouderij reeds een goede benutting hebben en
daarnaast fors hebben geïnvesteerd in mestverbranding, is
overeengekomen dat in deze sector geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn.
Daarnaast is Zuid-Oost Salland momenteel bezig om het fosfaat gehalte
van alle grondstoffen nog nauwkeuriger in beeld te brengen. Hiervoor
analyseren we onze grondstoffen op het fosfor gehalte. Het blijkt dat de
waardes die door de overheid jaarlijks verstrekt worden, iets afwijken van
onze werkelijkheid. Hierdoor zal de fosfaat efficiëntie op papier op uw
bedrijf ook verbeteren.

Nieuwe bulkkorting staffel
Door de aanschaf van de nieuwe bulkauto is het mogelijk om maximaal 32
ton voer te bestellen voor één levering. Onze bestaande bulkkorting staffel
liep maar tot 24 ton. Hierdoor hebben wij aan de hand van de huidige
prijzen en onze ervaringen met de nieuwe combinatie, de gehele bulk
korting staffel opnieuw berekend. Grotere bestelhoeveelheden levert
namelijk voordeel op in de transportkosten, maar ook de afhandeling in de
fabriek verloopt efficiënter. Grotere hoeveelheden betekent namelijk
langere runs in de perserij en dus minder omsteltijden.
De berekening van de nieuwe kortingsstaffel is in het bestuur besproken
en daarbij als volgt vastgesteld:
Hoeveelheid

Korting/100 kg

Hoeveelheid

Korting/100 kg

1

ton

basisprijs

16 - 17

ton

€ 1,70

2-3

ton

€ 0,20

18 - 19

ton

€ 1,80

4-5

ton

€ 0,40

20 - 21

ton

€ 1,85

6-7

ton

€ 0,90

22 - 23

ton

€ 1,90

8-9

ton

€ 1,30

24 - 25

ton

€ 1,95

10 - 11

ton

€ 1,40

26 - 27

ton

€ 2,00

12 - 13

ton

€ 1,50

28 - 31

ton

€ 2,05

14 - 15

ton

€ 1,60

32

ton en
meer
mits in
één
keer te
laden

€ 2,10

Belangrijk hierbij is dat de korting geldt, indien de voerlevering in één keer
plaats kan vinden. Om u als klant zo snel als mogelijk te laten profiteren
van de extra korting, is de korting boven de 26 ton reeds per 1 juni
ingevoerd. De gehele nieuwe bulkkorting staffel gaat vanaf 1 juli 2011
gelden.
Dus let bij het bestellen op bovenstaande staffel om voor ons de maximaal
mogelijke besparing mee te nemen en voor uzelf de maximaal mogelijke
korting te ontvangen.
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Veiligheid op en om de boerderij
In het vorige Zuid-Oost Salland Nieuws hebben we een artikel gewijd aan
de veiligheid van kinderen op de boerderij. Deze keer zijn de mogelijke
gevaren op het erf aan de beurt. Ook dit zal allemaal erg logisch klinken,
maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Als eerste bekijken we het verkeer op uw erf.
Een aantal tips op de veiligheid te verhogen:
−
−
−
−

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

OPFOKKRUIMEL
5 & 10 kg

Rij stapvoets op uw erf. Vooral als er kinderen in de buurt zijn
het liefst ‘deadslow’.
Als het mogelijk is, stel dan eenrichtingsverkeer in.
Parkeer (zo mogelijk) de trekker en de personenauto achteruit in. Bij
het wegrijden heeft u dan een veel beter overzicht.
Gebruik een bolle spiegel bij moeilijk te overziene hoeken.

5 kg
van €

Onveilige situaties tijdens het werk kunnen ontstaan door:
−

−

−
−
−
−

Op het zelfde moment met meerdere klussen bezig zijn. Gereedschap
en machines blijven soms gebruiksklaar achter en vormen een
verleiding voor kinderen.
Reparaties aan apparaten met de stekker nog in het stopcontact
of aan draaiende machines. U kunt hierbij denken aan een
draaiende aftakas. De draaiende as kan een broekspijp,
mouw of sjaal meetrekken. Zorg dus ook voor een reserveafschermkappen. Als een beschermkap kapot gaat kan die direct
vervangen worden.
Door het overslaan van pauzes en het maken van lange werkdagen
kan lijden tot vermoeidheid en concentratieverlies.
Verbouwingen zonder een goede voorbereiding, met niet het juiste
gereedschap en wankele stellages.
Het niet dragen van veiligheidskleding/-schoenen omdat er
snel even een klusje tussendoor moet worden gedaan.
Dieren die onverwachts actie ondernemen. Dieren kunnen u
altijd verrassen en onverwachts uit de hoek komen, ook al
werk u al jaren met dieren. Vooral stieren, paarden en beren vormen
een risico vanwege hun grootte en gewicht.

voor

€ 1,95

10 kg
van €

4,80

voor

€ 3,75

25 kg
voor

Voorkomen is beter dan genezen!
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2,95

16

€ 8,61

HISTOR GRONDVERF
binnen & buiten
grijs & wit

ECOSTYLE GAZON AZ MEST
10 kg
van €

€ 16,95

27,95

voor

€ 22,95

Nu

2e voor de HELFT van de prijs!

25 kg
van €

BRUINOLEUM
vervanger voor carboleum

47,95

voor

€ 37,95

ECOSTYLE
TERRASPLANTENMEST 1 kg

 1 ltr
 2,5 ltr
 5 ltr
 10 ltr

van €

6,25
voor

Nu 20% korting
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€ 4,95

SUBLI PAARDENSMIKKELS
700 gr

BATS
model 000
met steel 110 cm

€ 2,80
Nu

BODEMPRIJS

2e voor de HELFT

€ 9,95

van de prijs!

FARM-O-SAN
VLIEGENBLOK 15 kg

BRANDBLUSSER 1 kg
poeder voor ABC-branden

voor rundvee, schapen & paarden
van €

BODEMPRIJS

21,00

voor

€ 17,95

€ 19,95
19
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Foto van de maand

SCHAPENGAAS
80 cm hoog, verzinkt, 50 mtr rol
Bodemprijs

€ 45,-

(incl. BTW)

19 juni
Vaderdag!
Vaderdag!
Een leuke attentie
voor alle vaders!
Vrijdag 17 juni in
Haarle en
zaterdag 18 juni in
Heeten..

Ik ben ook groot geworden door
de Zuid-Oost Salland brok!
Ingezonden door de familie Bunskoek
Ook een leuke foto?
Stuur deze dan info@zuidoostsalland.nl
21
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Nieuwtjes

Te koop
2e hands dieseltank, inhoud 1200 ltr.
Voor nadere informatie: 0570-531391
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