Inhoudsopgave
2/3/4

Aan leden en afnemers

5/6

Nieuwe classificatie apparatuur voor slachtvarkens

6

Wintertoeslag voor zeugen van oktober tot april

7/8

Langer wachten voor 1e inseminatie:
economisch interessant?

8

Even voorstellen

9

Geitenmelk is een natuurlijk functioneel voedingsproduct

10/11

2011 Een extreem jaar

12

Sallandse scholier Nederlands kampioen ploegen

13/14
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Aan de leden en afnemers
Op het moment van lezen is de Heetense ponyweek alweer achter de rug
en zal de maïsoogst bezig zijn. Op het moment van schrijven is het echter
nog erg nat en ik hoop dan ook, dat de maïsoogst er goed af te krijgen is.
We hebben weer een voorjaar en zomer van extremen achter de rug. Hoe
extreem het weer was, kunt u verderop lezen.
Ook hebben wij een aantal investeringen gedaan. Er is een nieuwe
kooiaap (nu drie wiel aangedreven) aangeschaft en in het najaar zal de
coating met sojaolie op perslijn 1 en 2 gerealiseerd worden.
Op kantoor is er ook tijdelijk een nieuwe aanwinst. Rob van de
Vondervoort komt enkele maanden ons versterken als stageloper in
rundveehouderij. Verderop in Zuid-Oost Salland Nieuws zal hij zich
voorstellen.
Ik wil u er graag (misschien overbodig) op attenderen, dat wij merken dat
in de regio Heeten veel spookfacturen bij veehouders zijn opgedoken. Het
blijft dus zeer belangrijk om voldoende tijd aan uw boekhouding en
administratie te besteden.
Grondstofprijzen
Op het moment van schrijven vertonen de grondstofmarkten weer een
lichte daling. De oogsten waren goed en ook de maïsoogst lijkt goed te
gaan. Echter de afgelopen weken hebben wij ook dergelijke dalingen
gezien en is daling weer snel door een stijging teniet gedaan. De vraag
blijft dus steeds wanneer een daling zal gaan doorzetten. Het volgende
mogelijke moment is de maïsoogst. Als deze goed uitpakt en er van een
overschot sprake is, kan er een prijsval komen. Echter deze verwachting
was er vorig jaar ook en die is toen niet gekomen.
Doordat we wel gebruik maken van de tijdelijke dippen om weer een deel
grondstoffen in contracten vast te leggen, gingen de grondstofprijzen voor
ons en dus de mengvoerprijzen voor u ook iets omlaag. Dit is vooralsnog
geen garantie op lagere mengvoerprijzen komende winter.
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Nieuwtjes

Beurs Hardenberg
Zoals afgelopen jaren zijn wij ook dit jaar weer op de beurs in Hardenberg
aanwezig. Door een nieuwe opzet konden we niet meer onze oude locatie
krijgen. Onze nieuwe plek zit dichter bij de ingang en verderop in het ZuidOost Salland Nieuws staat onze nieuwe plek aangegeven.
De eerste week op de intensieve beurs zullen onze voorlichters er alle
dagen aanwezig zijn.
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In de tweede week zullen Alwie en Louis alle dagen aanwezig zijn en
Remco zal de stand op woensdag bemannen. Wij hopen u dan ook te zien
op onze stand en dan kunt u meteen meedoen aan onze de prijsvraag met
mooie prijzen.
De beursorganisatie heeft strengere criteria gesteld over de minimale
bedrijfsgrootte van wie een vrije toegangskaart mag ontvangen. Wij zijn
het daar niet mee eens, maar moesten ons helaas daarbij neerleggen.
Hierdoor kan het zijn, dat u als trouwe klant geen toegangskaarten krijgt
toegestuurd. Wilt u toch de beurs bezoeken, overleg dan even met uw
adviseur en dan vinden we zeker een goede oplossing.
Fosfaatreductie
Ook wij zien de noodzaak van de vereiste fosfaatreductie in de agrarische
sector. Hiervoor hebben wij in het verleden al meerdere maatregelen
genomen:
− Sinds jaren worden de voeders geoptimaliseerd op een laag
fosfaat gehalte.
− Gebruik maken van nieuwere fytasen voor nog lagere
fosforgehaltes in voer
− Het analyseren van de grondstoffen op fosfaatgehalte om zo dicht
mogelijk bij de werkelijkheid te zitten.
− Promoten van BEX, hierdoor wordt fosfaatreductie maximaal
beloond voor de veehouder.
Het blijft daarnaast belangrijk voor u als veehouder om hier aan te blijven
meewerken. Dit om te voorkomen dat de minister volume maatregelen
gaat nemen en elke veehouder gedwongen wordt om te reduceren in
dieraantallen. Misschien zijn de doelstellingen door de overheid te scherp
gesteld, maar we moeten zeker laten zien als sector, dat we gedaan
hebben wat we kunnen. Als u hier nog verdere vragen over heeft, kan uw
adviseur u hier meer over vertellen.

VoederWaarde.nl
Door de hoge grondstofprijzen, is VoederWaarde.nl weer super actueel.
Belangrijk is het voor u als afnemer te weten wat u voert. Wij zien dat
andere bedrijven buiten VoederWaarde.nl om ook transparanter gaan
werken. Deze bedrijven durven het kennelijk echter niet aan, deze
transparantie door een externe partij te laten borgen. Mijn ervaring is, dat
het laten zien en kunnen aantonen dat je transparant werkt, door de klant
gewaardeerd wordt.
Wij hebben onze jaarlijkse audit achter de rug en zijn geslaagd. Ook de
afwijking op de analyses van ons voer lag ver binnen de marge. Dit is voor
ons het bewijs, dat wij het productieproces goed gecontroleerd hebben en
alles goed functioneert.
Graag tot ziens op de beurs in Hardenberg.
Hans Verheul

Brandblusser keuring
Zoals in het vorige groene boekje vermeld gaan we in november Haarle en
Heeten een brandblusserkeur ochtend houden. Op woensdag 23
november kan in Heeten uw brandblusser gekeurd worden en op
donderdag 24 november in Haarle. Door dit centraal te organiseren kan dit
tegen een scherp tarief. U kunt in de ochtend langskomen en op de
keuring wachten. U kunt ook een dag van te voren uw brandblusser
brengen en deze een dag later gekeurd weer ophalen. In het Zuid-Oost
Salland Nieuws van november zullen wij u hierover uitgebreid informeren.
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Nieuwe classificatieapparatuur voor slachtvarkens
De bedoeling was dat vanaf 3 oktober 2011 de
invoering van de nieuwe classificatieapparatuur
voor slachtvarkens zou gaan werken. Maar dit
is om praktische redenen drie maanden
uitgesteld. Het uitstel betekent dat tot het einde
van dit jaar het percentage mager vlees van
geslachte varkens nog bepaald wordt volgens
de oude methode, met de Hennessy Grading
Probe (HGP2). Met ingang van 2 januari 2012
wordt de HGP2 dan bij alle Nederlandse
slachterijen vervangen door de Capteur Gras/ Maigre (CGM) en wordt ook
de nieuwe formule van kracht.

Deze grote verschuivingen zijn aanleiding tot een ander
uitbetalingsadvies. Het nieuwe gemiddelde vleespercentage stijgt naar
verwachting van 56 naar 58 procent. De kortingen onder de 58 procent
zullen hoger zijn en anders verdeeld dan nu. Anders zouden minder
bespierde varkens ineens beter uitbetaald krijgen. Voor de best bespierde
varkens verandert er niet zoveel.
Verder is het de vraag hoe het nieuwe
uitbetalingsschema in Duitsland er uit gaat
zien. Ook daar staan namelijk veranderingen
op stapel. Volgens kenners zal de spierdikte in
Duitsland nog steeds een betere waardering
krijgen dan in Nederland. Het komt er op neer
dat 1 millimeter spier meer in Nederland 1
eurocent per varken oplevert, maar in
Duitsland 35 tot 75 eurocent. Hierdoor zal nog
een groter aandeel van de beter bevleesde
varkens naar Duitsland gaan. Met het risico op
een overaanbod en vervolgens een algehele
prijsverlaging in Europa. Want Duitsland is wel
de Europese prijszetter.

De HGP2 wordt sinds 1988 in Nederland gebruikt voor de bepaling van
het percentage mager vlees van geslachte varkens. Omdat onderdelen
van de HGP2 niet meer leverbaar zijn kan deze niet langer worden
gebruikt. Het PVV heeft daarom in samenwerking met de
classificatieorganisatie Centraal Bureau Slachtveediensten (BV CBS)
nieuwe apparatuur laten testen. Op grond van deze testen en een
uitsnijproef wordt de HGP2 vervangen door de CGM van het Franse
Sydel.

Wintertoeslag zeugen van oktober tot april

Gemiddeld genomen gaat het vleespercentage van vleesvarkens twee
procent omhoog. Maar er zijn grote verschillen. Vooral de varkens met
dunnere spieren (in de oude situatie 50 millimeter) komen er beter vanaf.
Het mager vleespercentage stijgt voor deze varkens met 2,4 tot 3,9
procent bij de nieuwe classificatie. Bij varkens die volgens de oude
methode 70 millimeter spier hebben, stijgt het vleespercentage met de
nieuwe classificatie nul tot hooguit 1,5 procent. Deze flinke verandering
wordt enerzijds veroorzaakt het nieuwe apparaat en anderzijds is er een
nieuwe classificatieformule;

Bij een omgevingstemperatuur in de gust- en drachtperiode die lager is
dan de onderste kritieke temperatuur moet men ter voorkoming van
conditie verlies extra voer geven.
Bij individueel gehuisveste zeugen dient voor iedere graad Celsius
beneden een gemiddelde temperatuur van
18 ºC per etmaal 0,1 EW per dag extra te worden verstrekt. Omgekeerd is
er nu de wintertoeslag. Is de gemiddelde temperatuur boven de 18 ºC dan
moet er 0,1 EW minder worden verstrek. Bij in groepen gehuisveste
zeugen dient men voor iedere graad Celsius beneden een gemiddelde
temperatuur van 16 ºC per etmaal 0.05 EW per dag extra te geven. Het is
in de praktijk lastig om dagelijks de gemiddelde temperatuur per etmaal te
bepalen. Daarom adviseren wij de guste en dragende zeugen van oktober
tot aan maart een standaard wintertoeslag te verstrekken, wanneer de
stallen niet verwarmd worden.

Vlees % = 66,86 – 0,6549 X spek + 0,0207 X spier
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Langer wachten voor 1e inseminatie:
economisch interessant?
Schothorst Feed Research heeft in augustus een actueel bericht verstuurd
over het tijdstip van insemineren. Hieronder vindt u de weergave.
In Nederland is een grote variatie tussen en
ook binnen bedrijven voor wat betreft
individuele koeien in het tijdstip waarop met
insemineren wordt gestart. Gemiddeld is het
interval tussen afkalven en 1e inseminatie 87
dagen (12,4 weken). Hierbij is er een
tendens om steeds langer te wachten met
de eerste inseminatie. Nederlandse
onderzoekers bij Faculteit Diergeneeskunde en de WUR hebben zich de
vraag gesteld of laat insemineren economisch gezien een terechte keuze
is. Met behulp van een uitgebreid statistisch model zijn de data van
eerdere onderzoeken onderzocht. De gebruikte gegevens zijn zoveel
mogelijk gebaseerd op het Nederlandse melkveehouderij systeem. Ook is
rekening gehouden met Nederlandse quotumsysteem.
Uit onderzoek is gebleken dat voor 90% van de Nederlandse koeien de
economisch gezien optimale periode van afkalven tot inseminatie minder
dan 10 weken was. Voor 63% van de koeien bleek een interval tussen
afkalven en 1e inseminatie van minder dan 8 weken optimaal. Gemiddeld
gaf iedere periode langer dan 6 weken een economisch verlies. Hierbij is
een periode van 6 weken vanaf afkalven als optimaal bestempeld.
Alhoewel het lastig is voor veehouders om dit te realiseren blijkt uit dit
onderzoek dat de optimale termijn na afkalven om met insemineren te
starten tussen de 4,3 en 8,6 weken ligt. Een hoge melkpersistentie kan
economisch gezien een goede reden zijn om de wachttijd te verlengen.
Ook koeien die pas een lange periode na afkalven voor het eerst een
eisprong hebben, kunnen beter pas na 10 weken voor het eerst
geïnsemineerd worden. Vooral vaarzen behoren vaak tot die groep. Ook
dieren die in de winterperiode afkalven, geven bij een langere wachttijd
economisch minder verlies dan dieren die in andere seizoenen afkalven.
Een andere groep waarbij beter langer gewacht kan worden zijn dieren die
na het afkalven lijden aan aandoeningen als melkziekte en slepende
melkziekte.
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Uit het model bleek dat het economisch verlies dat
gepaard gaat met een uitgestelde eerste inseminatie
vooral bij een relatief kort uitstel net erg hoog is
(gemiddeld 14 euro per koe per jaar). Hierbij is het
netto economisch verlies bij een periode van afkalven
tot eerste inseminatie van 9 weken € 9,-, bij 12 weken
€ 26,- en bij 15 weken € 52,-. Het economisch verlies
loopt dus vooral vanaf een periode langer dan 12
weken meer dan lineair op. Concluderend kan dus
gezegd worden dat kritisch naar koeien en omstandigheden gekeken dient
te worden alvorens de beslissing wordt genomen om te wachten met
insemineren.

Even voorstellen
Ik ben Rob v/d Vondervoort, 21 jaar en woon in Broekland.
Ik ben een 4e jaars student dier- en veehouderij aan de Christelijke
Agrarische Hogeschool te Dronten (Cah). Het 4e leerjaar staat in het teken
van een half jaar stage en een half jaar afstuderen. Het eerste halfjaar is
de stage en deze doe ik bij CAVV Zuid-Oost Salland. De stage periode is
begonnen op 5 september en zal doorlopen tot eind januari. Hierbij ben ik
3 dagen per week aanwezig. Bij de stage wil ik mij verder oriënteren/
specialiseren in de rundvee voeding. De opdracht waarbij ik mij o.a. in
deze periode ga vermaken is de bedrijfsspecifieke excretie (BEX).
Ik hoop dat ik een leuke en leerzame stage bij CAVV Zuid-Oost Salland
zal hebben.
Vriendelijke groet,
Rob v/d Vondervoort
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Geitenmelk is een natuurlijk
functioneel voedingsproduct

2011
Een extreem jaar

Geitenmelk is een natuurlijk functioneel voedingsproduct. Die conclusie
wordt getrokken door een team van Spaanse wetenschappers verbonden
aan de universiteit van Granada. Met name mensen die te maken hebben
met een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed of lijden aan
bloedarmoede of osteoporosis kunnen baat hebben bij het gebruik van
geitenmelk.

Droog voorjaar, Natte zomer
Tot nu toe gaat 2011 de boeken in als een extreem jaar. De lente was erg
droog en de zomer was erg nat. Het KNMI spreekt dan ook over extreme
records. Het voorjaar was het droogst en zonnigst sinds 100 jaar. Daarin
tegen was deze zomer, de natste zomer sinds 100 jaar. Dit extreme jaar
was niet voor elke ondernemer even eenvoudig en goed in te passen in de
bedrijfsvoering.

De onderzoekers vonden diverse publicaties waarin positieve effecten van
geitenmelk op de eiwit- en mineralenstofwisseling werden gevonden. Ze
constateerden een positieve invloed van het gebruik van geitenmelk op de
beschermende werking van antioxidanten en op de stabiliteit van het DNA.
Gebruik van geitenmelk stimuleert de benutting van ijzer en de aanmaak
van hemoglobine doordat er nauwelijks interactie is tussen ijzer en
calcium. Mensen die lijden aan bloedarmoede als gevolg van een
ijzertekort kunnen daar van profiteren.

Lente: extreem droog en zonnig, zeer zacht
Met gemiddeld over het land 49 mm neerslag, tegen normaal 172 mm was
de lente van 2011 de droogste in minstens een eeuw. De zonuren daarin
tegen waren 713 uren wat normaal 517 uur is. Dit geeft aan dat deze lente
een bijzondere lente is.

Melk van geiten bevat net als moedermelk weinig alpha 1 caseïne. Dat
eiwit is de meest voorkomende bepalende factor voor koemelkallergieën.
In een aantal landen geeft men mede om die reden de voorkeur aan
geitenmelk bij de productie van babyvoeding. Ook het gehalte lactose is in
geitenmelk minder hoog dan in koemelk. Verder stelden de onderzoekers
vast dat de melk van geiten veel calcium en fosfor bevat dat van waarde is
voor een gezonde ontwikkeling van de botten. Ook bevat geitenmelk vrij
veel zink en selenium, stoffen met een werking als antioxidant.

Deze grafiek geeft de het temperatuurverschil van 2011 t.o.v. het
gemiddelde van die periode weer. In de grafiek is te zien dat de
gemiddelde temperatuur van maart tot en met mei (lente) hoger is dan
normaal.
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Zomer: uitzonderlijk nat, koel en somber
Met gemiddeld over het land 350 mm neerslag, tegen normaal 225 mm
was de zomer van 2011 de natste in minstens een eeuw. De zonuren
daarin tegen waren 528 uren wat normaal 608 uur is. Onderstaande
grafiek geeft de neerslag in 2011 t.o.v. het gemiddelde van afgelopen
jaren weer. De grafiek laat duidelijk zien dat de lente extreem droog en
dat de zomer erg nat was.

Sallandse scholier Nederlands
kampioen ploegen
SALLAND - Drie leerlingen van ROC Landstede Salland in Raalte
hebben vrijdag goed gepresteerd op het Nederlands kampioenschap
ploegen voor scholen.
Student Jurgen Haarman uit Schalkhaar is zelfs Nederlands kampioen
geworden. De andere twee Sallandse deelnemers, Philo Verplanke en
Wouter te Riele, komen uit Diepenveen. Verplanke werd tweede, Te Riele
vijfde.
De drie studenten Veehouderij/Loonwerk moesten met trekken en ploeg
afreizen naar Numansdorp, onder de rook van Rotterdam. In de weken
voorafgaand aan het kampioenschap hebben ze getraind met Gerrit
Paarhuis, oud-docent Agrarische Techniek. Ze moesten ploegen in
kleigrond, maar dat waren ze niet gewend. In de uiterwaarden van de
IJssel bij Den Nul hebben ze nog kunnen oefenen op dit type grond.

2011 zal de boeken ingaan als het jaar van de extremen. Het is te hopen,
dat de komende jaren weer gewoon gemiddeld worden en er weer een
normale ruwvoerwinning en oogst plaats kan vinden.

Tijdens het
kampioenschap moesten
de deelnemers in 3,5 uur
tijd een stuk ploegen en
een jury bekeek
vervolgens hoe diep er
was geploegd, of de
ruggen egaal waren en of
er in een rechte lijn was
geploegd. De studenten
van Landstede Salland
deden voor het eerst mee
aan het Nederlands
kampioenschap.
Het Nederlands kampioenschap werd in Numansdorp gehouden.
Foto: Landstede Salland
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Beurs Hardenberg

Openingstijden 13.00 – 22.00 uur
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KJELVIK WINTERJAS
RUDOLF





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

WINTERVOEDERS
Weer
volop
aanwezig
in onze
winkels

Winterjas,
Wind-, waterdicht en ademend!
Zwart
Mt. M t/m XXL

van €

79,95
voor

€ 59,95
Alleen in Heeten verkrijgbaar

BISON VOCHTVRETER
450 gr met vulling

VIOLEN&
VOORJAARSBLOEMBOLLEN

van €

8,99
voor

In Heeten zijn nu violen en
voorjaarsbloembollen weer
verkrijgbaar
15

16

€ 6,95

TRICEL GEZINSWASMIDDEL

LUXAN ALGENDOOD

10 kg

1 ltr
goed voor 600 m2 straat

van €

van €

17,75
voor

€ 14,50

20,95
voor

€ 15,95

HONDENBENCH DELUXE

WOODY CAT
KATTENBAKVULLING
25 ltr

2-deurs
76 x 48 x 54 cm

100% houtkorrel
van €

van €

8,95
voor

€ 6,95

49,95
voor

17
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€ 39,95

Nieuwtjes
Te koop
Brijbakken voor vleesvarkens:
15
15
8

Groba (met boven afstelling)
Laka (zwart/wit)
Verba

T.e.a.b.
Tel: 06-15 18 96 42

Te koop
Krachtvoerbox + 6-tons silo + vijzel + 20 respondes
(halsbanden).
Tel: 0548-595521
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