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Winkelnieuws

De zomer is in aantocht en het lijkt weer mooi weer te worden. Dat mag ook
best, want er is overal genoeg water gevallen. De gewassen zijn weer goed
aan het groeien en de meeste percelen staan er bij alsof er weinig droogte is
geweest. Toch mooi om te zien hoe goed een gewas zich kan herstellen.
Maar helaas is dat herstel in de verschillende sectoren niet te zien. In de
varkenshouderij zijn er redelijke prijzen, maar zijn nog veel te laag om de
hoge voerprijzen te compenseren. In de pluimveehouderij zijn de
vleeskuikenprijzen nog wel zo hoog, dat er geld verdiend wordt, maar de
markt staat door allerlei externe ontwikkelingen wel onder druk. In de
geitenhouderij is het moeilijk. De melkprijs laat het nog steeds afweten. De
melkveehouderij heeft een redelijke melkprijs, maar deze sector heeft ook te
maken met de hoge voer en ruwvoer prijzen. Toch komen steeds meer de
verwachtingen dat er voldoende aanbod van grondstoffen komt en hierdoor de
prijzen van grondstoffen zullen dalen. Alleen met verwachtingen kom je er
niet. We hebben goede oogsten nodig en die lijken er toch echt aan te komen.
Grondstofprijzen
Er wordt al lange tijd geroepen, dat de grondstofprijzen gaan dalen. Er is
overal voldoende regen gevallen en de oogsten lijken redelijk te zijn. In zake
de granen gaat Rusland per 1 juli ook granen exporteren. Hiermee lijkt er
voldoende aanbod te komen. Ook lijkt het erop dat de soya-voorraden groter
zullen worden. Een prijsdaling van het eiwitsegment lijkt dan ook niet uit te
blijven. Toch laat de voorspelde daling langer op zich wachten, dan wij eerst
dachten. Hierdoor hebben wij half juni de prijzen na enkele dalingen, toch licht
moeten verhogen.
Toch verwachten wij dat we nu op de top van de prijzen zitten en er toch een
daling van de grondstofprijzen lijkt te zijn ingezet. Echter de dagprijs van de
grondstof moet eerst onder de prijzen van de lopende contracten komen eer
de mengvoer prijzen mee kunnen dalen. Hierdoor moeten de grondstofprijzen
wel verder dalen. Dus wij blijven voorzichtig, aangezien de afgelopen periode
er op meerdere momenten een daling leek te zijn ingezet, maar deze tijdelijke
daling in korte tijd weer teniet werd gedaan. Alertheid is dus heel belangrijk en
wij zitten er dan ook bovenop.
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Leveringsvoorwaarden
Door de aanschaf van de nieuwe bulkwagen met een inhoud van 32 ton, is
onze bulkkortingstaffel aangepast. Daarnaast hebben wij onze algemene
leveringsvoorwaarden ook duidelijker opgezet en weer aangepast aan de
huidige tijd. Om dit voor u als klant duidelijk te maken, zullen wij de komende
weken naar al onze klanten een nieuwe versie opsturen. Hierdoor heeft u alle
kortingen en toeslagen in één oogopslag bij de hand.
Dit overzicht is voor u zeer interessant. Door tijdig te bestellen en de juiste
hoeveelheid, maakt u het voor ons eenvoudiger om de productie te plannen
en kunt u de maximale korting ontvangen.
Vakantiebestellingen
Vorige keer ook reeds vermeld, maar toch even voor uw herinnering. Zoals
ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor, voorlichters, winkel)
om beurten op vakantie zodat wij u steeds goed van dienst kunnen blijven
zijn. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle werkzaamheden zo
goed mogelijk kunnen blijven inplannen.

Jongvee opfok
Het is zeer lonend om een goede jongvee opfok na te streven zodanig dat
ze afkalven op 24 maanden en dan ook goed ontwikkeld zijn. In de praktijk
is de afkalfleeftijd in Nederland voor vaarzen echter altijd nog 26
maanden.
Onderstaand volgt een schema met adviezen en richtlijnen voor een
goede jongvee opfok.
Overzicht van de richtlijnen voor de voeding vrouwelijk jongvee
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Uitgangsgegevens
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Medicinaal voer
Zoals reeds aangekondigd door onze brancheorganisatie Nevedi, heeft de
mengvoerindustrie in Nederland besloten om op termijn geen voer met
medicijnen meer te maken. Dit zal in de loop van 2011 worden ingevoerd.
Echter voordat Zuid-Oost Salland stopt met het produceren van
gemedicineerd voer, zullen wij nog contact opnemen met de desbetreffende
klanten, hoe dit op een andere wijze opgelost kan worden. Heeft u hier al
vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ruwvoerkwaliteit

goed

Ruwvoersoort

hooi

Krachtvoer

30 jaar Zuid-Oost Salland
Op 1 juli 2011 bestond uw coöperatie alweer 30 jaar. In die 30 jaar is er heel
veel gebeurd. We hebben goede en slechte momenten gekend. Het
dieptepunt was wel de brand van onze productielocatie in Haarle in 1995.
Echter hierdoor hebben wij in Haarle een moderne fabriek terug gekregen. Na
30 jaar kunnen we gelukkig zeggen, dat wij er weer staan in onze regio. Dat
zien wij in onze steeds stijgende omzet in voerders en in de winkel terug.
Maar wij horen dat nog veel beter van onze tevreden klanten. Het doet ons
allen zeer deugd, dat u zo tevreden over ons bent. En ziet u nog
mogelijkheden om onze service nog verder te verbeteren, dan vernemen wij
die graag van u. Want wij zijn met onze 30 jaar nooit te oud om te leren.

Standaard
voederwaardekenmerken
DS (g/kg)
RE (g/kg DS)
VEM (/kg DS)
WDVE(g/kg DS)
FEB (g/kg DS)

Tenslotte willen wij u ook een goede en zonnige vakantie toewensen.
Hans Verheul
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onbeperkt
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kuilvoer/
maïs

Uiteraard wordt de opfok gestart met een goede verstrekking van biest.
Daarna overgaan op kunstmelk. Streef ernaar om de kalveren te spenen
op 2 maanden leeftijd.
Een algemeen krachtvoerschema voor het jongvee ziet er in veel gevallen
als volgt uit:
Leeftijd

Soort

Hoeveelheid

0-3 mnd
3-6 mnd
6-9 mnd
9-23 mnd
23-24 mnd

Babykalverkorrel
Jongvee Groeibrok
A- of B-brok
Koeienbrok

2 kg/d/d vanaf spenen
2 kg p/d/d
2 kg afbouwen naar 0 p/d/d
0 kg, wel jongveemineralen!
0-1,5 kg p/d/d opbouwen

Een zeer belangrijk moment in de jongvee opfok is de ontwikkeling van het
dier op een leeftijd van 14 maanden. Dan moeten ze voldoende ontwikkeld
zijn om te insemineren. De borstomvang dient dan minimaal 170 cm te
zijn. Een mooi moment om het dan te checken!
Vorig jaar hebben wij ook onze jongvee scan geïntroduceerd. Veel klanten
hebben dit al door ons laten uitvoeren. Mocht u hier ook belangstelling
voor hebben, dan kunt u dit aan de voorlichters kenbaar maken. Op een
praktische wijze wordt de gehele jongvee opfok in kaart gebracht en
worden er tips gegeven.

Broeiremmer Selko TMR
De warme en vaak vochtige zomermaanden staan voor de deur.
Vaak een periode waarin de kuilen niet goed meer koud te houden zijn.
Het voer komt dan al enigszins warm voor het voerhek en in de loop van
de dag wordt het voer dan nog warmer en muffer. Iets wat de opname
beduidend doet afnemen.
We hebben nu enkele jaren ervaring met de broeiremmer Selko TMR en
de ervaringen zijn zeer positief. Deze broeiremmer is alleen toepasbaar
voor bedrijven die beschikken over een voermengwagen.
Selko TMR is een combinatie van specifieke organische zuren die de broei
remt en waardoor de smaak verbeterd. Broei wordt voornamelijk
veroorzaakt door gisten en deze worden afgedood door gebruik van Selko
TMR. Het natuurlijk evenwicht wordt hersteld waardoor het voer langer
vers en houdbaar blijft.
Belangrijk:
 Selko TMR is een vloeibaar product dat onverdund gebruikt dient
te worden.
 Adviesdosering melkvee: 1,5- 2,0 kg/ton.
 Het product in pure vorm toedienen in de voermengwagen zodra
de messen bedekt zijn.
 Het product minimaal 10 minuten laten mengen.
Wij hebben het product standaard op voorraad staan.
Selko TMR is verkrijgbaar in kannen van 25 kg en in drums van 225 en
1000 kg.
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verplaatst worden waarbij de warmteproductie van de dieren
eenvoudiger kan worden afgevoerd.
Bij langere warmteperiodes i.c.m. (te) lage voeropnames kan het
geconcentreerder maken van voeders een goede oplossing zijn om
uw pluimvee toch van voldoende voedingsstoffen te voorzien.
Overleg dit met uw pluimveespecialist.
3. Water

Zomermanagement bij pluimvee.
Voorkom Hittestress !
Inleiding:
Belangrijkste doel bij het nemen van maatregelen is
het voorkomen van hittestress. Pluimvee is extra
gevoelig voor hittestress omdat zij veel moeite heeft
om lichaamswarmte kwijt te worden bij hoge
omgevingstemperaturen.
De kip is een warmbloedig dier die het meest
efficiënt functioneert in de thermoneutrale zone. In
deze zone kan het dier zowel de geproduceerde warmte gemakkelijk kwijt
èn hoeft het weinig warmte te produceren om de lichaamstemperatuur op
peil te houden. De thermoneutrale zone is afhankelijk van diersoort, ras,
leeftijd, mate van bevedering en productieniveau. Indien de
omgevingstemperatuur hoger wordt, zal het dier proberen zoveel mogelijk
warmte kwijt te raken door vochtafgifte en aanpassing van het gedrag. Dit
uit zich in:
• Minder eten en meer drinken
• Minder bewegen en meer zitten
• Snelle en diepe ademhaling

Zorg voor voldoende en fris drinkwater. Drinkwaterpunten moeten
goed bereikbaar zijn. Indien noodzakelijk tijdsduur
waterverstrekking en/of waterdruk verhogen.
4. Ventilatie en koeling
Ventilatoren, inlaatopeningen en kokers moeten goed schoon zijn.
Vervuiling geeft al gauw 10 – 20% capaciteitsverlies. Ontwikkel
voldoende luchtsnelheid(maak eventueel gebruik van
steunventilatoren) en stuur de luchtstroom tussen de dieren. Bij
mechanische ventilatie nooit de deuren open zetten vanwege
wegvallen onderdruk en luchtstroming. Test regelmatig de
noodstroomvoorzieningen. Zorg ook dat koel- en nevelsystemen
goed functioneren. Vervang lekkende of verstopte nippels.
Koelsysteem op einde middag nooit uitzetten ondanks mogelijk
oplopende luchtvochtigheid. Bij stoppen loopt temperatuur fors
omhoog waardoor dieren alsnog in problemen kunnen komen.
5. Diversen

Managementmaatregelen
Om ons pluimvee zo goed mogelijk door warme perioden te managen is
het belangrijk om èn op tijd èn de juiste maatregelen te treffen. Per
bedrijfsonderdeel willen wij U graag diverse tips en ideeën aanreiken om
problemen en negatieve gevolgen van hittestress te voorkomen.
1. Bezetting

Indien voersilo leeg valt, is het advies om een silo-shot toe te
passen. Dit mengsel van zuren ontsmet de voersilo. Hiermee wordt
voorkomen dat gisten en schimmels ontstaan tijdens warme en
vochtige zomerperiodes. Bij de voerbestelling kan een silo-shot
besteld worden. De bulkwagenchauffeur past de ontsmetting toe
voordat het mengvoer wordt gelost.
Wanneer bij pluimvee hittestress wordt verwacht, is de aanbeveling
om Hittemix(Mervit Hittemix 602) via drinkwater of voer te
verstrekken. Dosering is afhankelijk van soort en leeftijd pluimvee.
Overleg met uw pluimveespecialist. Tijdens de zomerperiode heeft
Coöperatie “De Valk Wekerom” altijd Hittemix op voorraad. Via de
bulklevering kan het worden meegebracht. Neemt u alvast een
zakje op voorraad zodat u snel kunt starten indien de temperatuur
stijgt!!

Verlaag aantal vleeskuikens per m2 naar het niveau wat goed past
bij de stalinrichting en voorzieningen. Overleg op tijd met
Broederij/Slachterij over aantallen, gewichten en (uit)laden. Bij
extreme warmte is het omhoog draaien voerlijnen een mogelijkheid
om extra ruimte te creëren.
2. Voeding
Koppels die mogelijk een hitteperiode gaan meemaken vooraf een
voerloze periode van bijv. 4 uur laten ervaren. Hierdoor kan
eenvoudig tijdens hittedagen de voerbeurten naar de avond/nacht
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Juist voeren: basis voor succesvolle biggenproductie
Afgelopen maanden heeft KI Nederland door het hele land bijeenkomsten
georganiseerd met als gastsprekers Lia Hoving en Chris Opschoor. De
kern van beide verhalen was dat de voeding van de gelten en hun
ontwikkeling hierdoor essentieel zijn voor de biggenproductie van het dier.
Het aantal levend geboren bij onze zeugenstapels groeit nog steeds, dan
is het ook logisch dat we steeds meer het uiterste vragen van onze
zeugen. Qua kennis over voeding is er in het algemeen te weinig
onderzoek naar gedaan. Bestaande kennis is gebaseerd op
veldervaringen, oudere genotypen en individuele huisvesting. Dit zijn dan
ook de redenen geweest voor Topigs om samen met de voersector een
link tussen fokkerijprogramma en voerstrategie te leggen. Om te weten
van waar je start heb je informatie nodig over het dier zoals gewicht en/of
spekdikte. Veel vermeerderaars weten niet met welk gewicht hun gelten
het bedrijf op komen, als koper mag je toch weten wat je koopt.

In het najaar komt Topigs met een voermanual waar wij als voersector
gebruik van kunnen maken.
Het doel van deze manual zal zijn; nauwkeuriger en efficiënter te voeren.
Hierdoor
Verbetering van het resultaat in de zeugen en de
vleesvarkenshouderij.
Wij als Zuid-Oost Salland zijn al een geruime tijd van deze materie op de
hoogte, dit is dan ook de reden dat wij zeer intensief samenwerken met
onze kernleverancier voor onze zeugenvoeders Twilmij. Twilmij levert ons
de nodig kennis en hulpmiddelen aan om hoogwaardig zeugenvoer te
kunnen maken voor onze klanten. Want…………………..

Enkele streefgewichten van Topigszeugen zijn;
− Gelten bij 1e dekking (8 mnd) 140-145 kg
− Gelten einde dracht: 200-210 kg
− Gewichtsverlies tijdens de lactatie: 25-30 kg
− Volwassen zeug : 250-255 kg
Normaal groeit een zeug door tot aan de vierde worp, tot deze tijd zou je
dus hiermee rekening moeten houden qua voeding. Om de juiste voeding
van zeugen mogelijk te maken staan hieronder enkele aandachtspunten;

Zeugen zijn Topsporters

• Breng gewichtsverloop in beeld van uw zeugenstapel
• Meet regelmatig spekdikte en maak een profiel
• Weet wat uw biggen wegen bij geboorte
• Toomgroei geeft de productie van uw zeugen weer
• Aan de hand van deze parameters is juister voeren mogelijk

9

10

DAZENVAL
100% natuurvriendelijk en
eenvoudige installatie
Absoluut de laagste prijs

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

€ 189,50

FOKKONIJNENKORREL
5 & 10 kg

HYDROFOOR WATERPOMP

5 kg
van €

2,95

voor

 Jet 100B/24
 4200 ltr/uur

€ 1,95

10 kg
van €

van €

4,95

voor

€ 3,75

234,voor

€ 175,Alleen in Heeten verkrijgbaar.
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ZWENGELPOMP MET
WANDFLES
van €

HISTOR

20% korting op het

55,-

voor

gehele Histor assortiment!

€ 42,50

Bijv. Histor Perfect Finish Lak
hoog/zijdeglans 750 ml

van €

TUINBANK

voor

Lattenmodel van 160 cm breed
van €

€ 19,16
Alleen in Heeten verkrijgbaar.

119,50
voor

23,95

GRATIS HONDENKLUIVEN

€ 99,50
Alleen in Heeten verkrijgbaar.

Bij aankoop van
Kenner hondenvoer, 15 of 20 kg,

GRATIS 750 gr hondenkluiven.

GRISPORT
WANDEL/VRIJETIJDSSCHOENEN
van €

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

79,50
voor

€ 57,50

Kogeltjes voor
luchtdrukbuks.

Alleen in Heeten verkrijgbaar.
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NIEUW!
SCHOMMELS

€ 115,-

€ 185,Alleen in Heeten verkrijgbaar.

15

