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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven, schijnt buiten de zon. Echter, er is de
afgelopen weken weer ruimschoots water gevallen en dat is op het land
goed te merken. De maïsoogst is er voor een groot gedeelte af, maar de
probleem (lees natte) stukken moeten nog geoogst worden. Goede
ruwvoervoorziening zal dit jaar ook weer voor de rundveehouders zeer
belangrijk zijn.
De markt laat ook al geen vrolijker beeld zien. De vleesvarkenprijs steeg
iets, maar compenseert nog steeds niet de hoge voerprijzen. Een ook in
de andere sectoren wordt niet veel verdient.
Daarom des te belangrijker om er als ondernemer even tussenuit te gaan.
Op dit moment is de beurs in Hardenberg in volle gang. Misschien hebben
we u al gesproken en anders zien wij u hopelijk nog in onze stand. Goed
moment voor u als ondernemer om de gedachten te verzetten en even
weer met iedereen bij te praten.
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Grondstofprijzen
De maïsprijzen zijn met name een stuk gedaald. De soja en
raapproducten zijn de afgelopen periode toch weer geleidelijk gestegen.
Toch hebben wij hierdoor afgelopen maand een prijsverlaging in de
mengvoeders kunnen doorvoeren.
Op dit moment is het wachten op de verwachtingen van de soja oogsten.
Als deze meevallen, kunnen de prijzen nog verder dalen. Vallen deze
tegen, dan zal de prijs hopelijk gehandhaafd kunnen blijven. Op dit
moment willen de analisten (experts op grondstofprijzen) hier nog geen
voorlopige uitspraken over doen.
Wel is duidelijk te zien, dat de graanoogsten goed zijn en er genoeg in
opslag aanwezig is. Toch willen de prijzen niet veel verder dalen. Er wordt
pas een echte prijsverandering verwacht op het moment als de nieuwe
oogst zich aandient. Want dan worden pas de werkelijke voorraden
duidelijk.

Nieuwtjes

Beurs Hardenberg
Zoals bij u bekend, staan wij ook dit jaar op de beurs in Hardenberg. De
eerste week op de intensieve veehouderij verwacht ik veel klanten
gesproken te hebben. Het is voor ons goed om aan deze beurs mee te
doen, omdat wij zo in een korte tijd contact met veel van onze klanten
hebben. Het is voor mij goed om te horen hoe het bij de klanten gaat en
hoe wij eventuele aanpassingen kunnen doen om dit nog beter te laten
lopen. Dus ziet u nog verbeter opties, laat het ons weten.
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Fosfaatreductie
LTO en Nevedi hebben een aanvulling gemaakt op het convenant voor de
fosfaat reductie. Dit komt omdat duidelijk werd, dat in de melkveehouderij
er eerder een groter dan kleiner overschot aan fosfaat komt. u wordt er
gesteld, dat wij als mengvoerleverancier maatregelen moeten nemen,
waardoor de melkveehouder verplicht minder fosfaat afneemt.
Echter doordat wij al jaren naar fosfaatgehaltes van onze voeders kijken
en hier ook eisen aan stellen, aangezien dat voor u ook weer financieel
voordeel oplevert, voldaan wij al reeds aan de gestelde aanvullende eisen.
Voor u als melkveehouder verandert er dus helemaal niets en blijkt u
reeds op de goede weg te zijn.

Klanttevredenheid
Het onderzoek in V-focus in opdracht van Agrimedia van vorige maand
laat duidelijk zien, dat u als lid/afnemer de kleinere coöperatie/particulier
als beste waardeert als voorlichter/adviseur. Door onze korte lijnen is de
betrokkenheid groot en zijn wij in staat zeer snel in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. Daarnaast laten onze prijzen van voer en technische
resultaten bij onze leden/afnemers duidelijk zien, dat wij het beter doen als
onze grote collega’s. Door onze beperkte omvang zijn wij helaas weer niet
in het klassement opgenomen.
Hans Verheul

Brandblusser keuring
Zoals in eerdere Zuid-Oost Salland nieuwsbladen aangegeven, komt er
eind november een brandblusserkeuring bij de CAVV, waar u zeer
aantrekkelijk uw brandblusser kan laten keuren. Verderop in het Zuid-Oost
Salland nieuws kunt u daar meer over lezen.
MJA energie
CAVV Zuid-Oost Salland heeft zich aangemeld om mee te doen aan de
Meer Jaren Afspraak Energie. Dit wordt vanuit de overheid met subsidie
gestimuleerd. In dit project gaan wij kritisch (deden wij ook al) kijken naar
ons energieverbruik en bepalen waar eventueel nog besparingen mogelijk
zijn. Hierbij wordt ook de gehele keten in ogenschouw genomen. Als
voorbeeld het transport van de fabriek van de klant, door alleen klanten te
hebben die dichtbij de fabriek zitten (wat wij bewust doen), kunnen wij het
voer efficiënt en dus ook energie-efficiënt wegbrengen.
Dit initiatief is gestart vanuit de branche organisatie Nevedi en ongeveer
60 % van de Nederlandse mengvoerbedrijven doen mee.
Ponymarkt en winkel Heeten
In september hebben wij ook op de ponymarkt in Heeten gestaan. Het was
stralend weer en de opkomst was zeer goed. Wij hebben dan ook veel
klanten mogen begroeten. Wat ons opvalt is dat de bekendheid van onze
winkel in Heeten nog steeds beperkt is. Daarom zijn wij nu ook aan het
kijken hoe wij iets aan de uitstraling kunnen doen, zodat iedereen in
Heeten onze winkel en het assortiment kent. Onze winkel is een belangrijk
onderdeel van uw coöperatie en gezien de omzetstijging, die wij dit jaar
weer kunnen vasthouden ook een belangrijke aanvulling in onze regio.
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Top eiwit% topmelkers CAVV Zuid-Oost Salland

Zeugen Manual van Topigs

Elk jaar worden in oktober weer de cijfers bekend gemaakt van de
topmelkers in het afgelopen jaar door CRV. Dit jaar loopt altijd van
september tot en met augustus. Wij distilleren altijd onze klanten daaruit
en berekenen er een gemiddelde van. De beste 25% van de regio worden
vermeldt op internet en zijn zo dus door ons te achterhalen.
Wij zijn er trots op dat een groot aantal van onze afnemers in deze lijsten
vertegenwoordigd zijn. Naast een topproductie realiseren deze afnemers
dit jaar een geweldig eiwit% van gemiddeld 3,64%! In bijgevoegd
tabelletje kunt u zien dat wij altijd al hoog scoorden op dit kengetal, maar
nog nooit zo hoog als dit jaar.

Op 3 oktober jl. presenteerde TOPIGS tijdens de seminar “Voeding van
TOPIGS zeugen” de nieuw ontwikkelde voermanuals voor zeugen. De
combinatie van grote bedrijven en steeds hogere productie van de zeugen
zorgt ervoor dat er steeds meer aandacht voor voeding is. Hoe moeten we
de hoogproductieve zeugen zo voeren zodat we maximale prestaties
kunnen realiseren? Momenteel zijn de prestaties van de hoogproductieve
zeugen hoog, maar nog niet zo hoog als genetisch mogelijk is. Door
adviezen voor TOPIGS 20 en TOPIGS 40 zeugen uit te brengen, denkt
TOPIGS als fokkerijorganisatie een leidraad te bieden hoe we qua
prestaties dichter bij de genetische potentie kunnen komen. Doordat de
TOPIGS 20 (80% van NL markt) en de TOPIGS 40 (20% van de NL markt
en wereldwijd veel ingezet) zeug de meest gebruikte zeugenlijnen zijn, zijn
er alleen voermanuals ontwikkeld voor deze twee lijnen.
Zeugen zijn in de loop van de jaren veel veranderd. De grootste
verschillen tussen de zeugen van vroeger en de huidige
moderne zeugen zijn als volgt:
- Hoge productiviteit
- Hogere spier:spek ratio
- Hoger volwassen lichaamsgewicht (dus hogere
onderhoudsbehoefte)
- Hogere melkproductie en hogere biggengroei

Jaar

Dieren

Leeftijd

2011
2010
2009
2008

82
81
81
81

4,07
4,07
4,06
4,06

Kg
melk
9.378
9.372
9.259
9.131

%
Vet
4,62
4,56
4,53
4,51

%
Eiwit
3,64
3,62
3,59
3,61

Kg
Vet
431
426
419
410

Kg
Eiwit
341
339
332
329

Ejr €
2.495
2.468
2.418
2.380

Ook willen wij op deze plek nog een bijzondere prestatie vermelden:
De nr. 17 van heel Nederland betrekt nu ruim 2 jaar het voer van ons en
dat heeft hem mede geholpen met deze topproductie! Wij willen dan ook
de familie Welles feliciteren met deze geweldige prestatie.
Hun productie gegevens over het afgelopen jaar waren als volgt:

Dieren

Leeftijd

Kg
melk

%
Vet

%
Eiwit

Kg
Vet

Kg
Eiwit

Ejr €

66

4,06

12.124

3,93

3,53

477

428

2.904

Al deze veranderingen dragen bij aan het verschil in
nutriëntbehoeften van de moderne zeugen en die van de zeugen van
vroeger. Echter, er zijn weinig recente onderzoeken uitgevoerd waarin de
nutriëntbehoeften van dragende en lacterende zeugen in kaart zijn
gebracht. De literatuur die beschikbaar is, is gebaseerd op zeugen van 10
tot 20 jaar geleden en afgeleid van de nutriëntenbehoefte voor
vleesvarkens. Dit maakt het lastig om goede voermanuals te ontwikkelen.
De voermodellen van TOPIGS zijn dan ook gebaseerd op de beperkt
beschikbare data over energie- en aminozuurbehoeften van moderne
zeugen. Hiervoor is ook gebruik gemaakt van het zeug-gewicht-protocol
waarbij data van de beste bedrijven wereldwijd hebben gediend als basis
input voor de modellen. Op basis van deze gegevens heeft TOPIGS twee
modellen ontwikkeld: een model voor dragende zeugen en een model voor
lacterende zeugen.

Dit werd bereikt met 2 keer daags melken, een eenvoudig voersysteem,
maar wel met een optimale verzorging en aandacht.
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Tijdens de dracht is voeding van invloed op:
- Maternale gewichtsaanzet
- Prestaties tijdens lactatie
- Geboortegewicht en vitaliteit van de biggen

Voertips voor de varkenshouderij

TOPIGS heeft de drachtperiode voor de zeugenmanuals opgesplitst in drie
verschillende fasen
- Fase 1 (dag 0 – dag 49) conditieherstel zeug, ontwikkeling
embryo’s, uniformiteit toom
- Fase 2 (dag 49 – dag 85) ontwikkeling foetale spiervezels
- Fase 3 (dag 85 – dag 115) ontwikkeling foeten, ontwikkeling uier
Op basis van deze informatie adviseert TOPIGS een hoog-laag-hoog
voerschema voor dragende zeugen. Uit berekeningen van TOPIGS komt
naar voren dat toomgrootte geen groot effect heeft op de totale
nutriëntbehoefte van de zeug tijdens de dracht.
Tijdens de lactatie is voeding van invloed op
- Melkproductie
- Verlies aan lichaamsreserves
- Groei van de biggen
In het model voor lacterende zeugen van TOPIGS zijn uierontwikkeling
(van belang voor een goede melkproductie) en verlies van
lichaamsgewicht meegenomen. Uit de berekeningen van TOPIGS voor
lacterende zeugen komt naar voren dat groei van de toom voor een groot
deel de nutriëntbehoefte van de zeug bepaald.
Conclusie;
TOPIGS heeft voeradviezen voor dragende en lacterende zeugen
uitgebracht op basis van genetische potentie van de zeugen. Schothorst
Feed Research formuleert voeradviezen op basis van goede technische
maar ook economische prestaties. Beide zijn van (levens-) belang bij het
samenstellen van de voeders voor de zeugen. Mocht u hierover nog meer
willen weten, vraag het gerust aan onze adviseurs.
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−

Werk secuur, vermorsen van voer is net als een dierziekte!!

−

Bakken vullen is varkens verzorgen, varkens voeren is observeren
en anticiperen.

−

Laat niet alleen de prijs maar de prestatie bepalend zijn voor uw
voerkeuze.

−

Is voer met een laag P-gehalte mogelijk voor u van belang??

−

Zorg voor een open relatie tussen vermeerderaar – mester.

−

Doe dit in samenspraak met dierenarts, voorlichter en
handelaar/slachterij.

−

Weet hoeveel u voert per dier per dag, niet in tonnen per jaar.

−

Laat minimaal 1 x per jaar het drinkwater onderzoeken.

−

Zorg dat de voersilo’s regelmatig “schoon/leeg” komen.

−

Ongedierte vreten meer voer dan u denkt.

−

Door een uitstekende gezondheid heb je de beste grip op voer.

Verbod glyfosaat voor
particulieren en gemeenten op komst
Op 15 september 2011 is door de Tweede Kamer een motie van Groen
Links aangenomen om GLYFOSAAT voor niet-commerciële doeleinden te
verbieden. Staatssecretaris Atsma is nu bezig om dit verbod uit te werken
en te borgen in een wet- en regelgeving.
Aanbiedingen zijn de hele maand november geldig of zolang de voorraad strekt.

EEN VERBOD PER DIRECT IS DUS NOG NIET AAN DE ORDE!!

STROOIZOUT

ZUID-OOST SALLAND HEEFT
NOG EEN BEPERKTE VOORRAAD IN OPSLAG.
Neem uw maatregelen en wacht dit verbod niet af .
Het gaat dus om de middelen:
− Round up
− Imex Glyfosaat
− Onkruidkiller
− Greenfix
(middelen die als werkzame stof glyfosaat bevatten)

25 kg
NU

€ 4,75

Brandblusser keuring

HG
LAMINAAT
KRACHTREINIGER 1 ltr

Zoals eerder vermeld in het Zuid-Oost Salland Nieuws organiseert ZuidOost Salland brandblusser-keuringsdagen.
De keuring wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, hetgeen door
uw brandverzekering wordt voorgeschreven. Het betreft een keuring die
jaarlijks dient te worden uitgevoerd.
Door de keuring organiseren in zowel Haarle als in Heeten kunnen wij de
kosten voor u bijzonder laag houden. De keuringskosten per blusser
bedragen €12,50
U kunt de blussers op de keuringsmorgen of de dag ervoor brengen. Er
wordt gekeurd tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Heeten
Haarle

van €

woensdagmorgen 23 november
donderdagmorgen 24 november

6,30

voor
9
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€ 4,95

FRAP HAVERKORRELS

THERMOSHIRT MET COL

RATTEN- & MUIZENBESTRIJDING
 Diverse kleuren
 Mt. M t/m XXXL

800 gram
van €
voor

14,95

van €

€ 10,95

voor

2,5 kg
van €
voor

22,95

€ 18,95

KJELVIK SOFIE
DAMES WINTERJAS

32,50

€ 27,50
RATTOX

RATTEN- & MUIZENBESTRIJDING
800 gram
van €

 Paars
 Mt. 36 t/m 46

van €

79,95

9,25

voor

€ 7,25

5 kg

voor

€ 59,95
Alleen in Heeten verkrijgbaar

van €

42,50

voor

VOLOP AANWEZIG

€ 37,50
11

WinterlaarzenWinterlaarzen-handschoenenhandschoenen-mutsenmutsen-shawls
Zowel voor kinderen als volwassenen
12
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CONTROLE
BRANDBLUSSERS

Op zoek naar lege jutte
aardappelzakken (pootgoed 50 kg)?
Bel dan B.M. Zandbelt
0570-55 13 37
Tevens pallets (160x120) in de aanbieding!

Woensdagmorgen 23 november
in Heeten 08.30-12.00 uur

Te koop
Stalen silo, 3 vakken, 7 ton
3-3-1 ton

Donderdagmorgen 24 november
in Haarle 08.30-12.00 uur

3.30 x 3.75 x 1.50 m
&
2 Reductieventielen
&

Keuringskosten per brandblusser
€ 12,50

Polyester silo, hoog model, 5 ton
J. Schoot Uiterkamp
06-10 06 82 46

Te koop
Sleepkar
Wesseldijk
0548-36 33 82
13
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