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Aan de leden en afnemers 
 

De zomer is begonnen en de vakanties staan voor de deur. Momenteel is 
het weer nog wisselend, oftewel zon en soms ook regen. Voor de 
gewassen is dat perfect. Alleen de temperatuur had gemiddeld iets hoger 
mogen liggen. Aan de andere kant zijn de huidige temperaturen voor de 
dieren juist weer aangenamer. Zoals Johan Cruijf wel eens zei, elk nadeel 
heeft zijn voordeel. Welk voordeel er aan drie keer verliezen op het EK zit, 
zijn wij nog niet achter. Maar dat horen we nog wel een keer. De EK is 
achter de rug en de Olympische Spelen zijn alweer in aantocht. In 
Engeland wordt de komende periode op topniveau gewerkt. In een korte 
periode laten zien wat iemand kan en daar dan ook de waardering voor 
krijgen. Eigenlijk heel vergelijkbaar met onze dieren en bedrijven. Daar 
wordt ook elke dag topsport bedreven om de beste prestaties uit de dieren 
te halen. Er zijn alleen 2 wezenlijke verschillen: 
1. Onze dieren presteren continue op een hoog niveau. En als er nog 

mogelijkheden voor verbetering zijn, worden die meteen ingevuld. Een 
sporter heeft naar zijn topprestatie ook de momenten van rust. 

2. Daarnaast krijgt de sporter de waardering die hij verdient. Indien er 
een grote prestatie wordt geleverd, kan iemand daar makkelijk van 
rond komen. De agrarische sector moet knokken voor het kleine beetje 
waardering die zij krijgt. En uiteindelijk maar hopen, dat er aan het eind 
van het jaar ook verdiend wordt. 

Zo is het toch jammer om te constateren, dat twee haast vergelijkbare 
zaken met topsport, toch zulke grote verschillen bevatten. 
 
Grondstofprijzen 
Op dit moment is het een tweezijdig verhaal:  
Aan de ene kant het eiwit gebeuren. Deze markt is sinds december 2011 
geëxplodeerd naar een ongekend hoog niveau. Op dit moment lijkt de 
eiwit markt, ondanks de tegenvallende oogst, iets te kalmeren, maar grillig 
zal de markt de komende maanden zeker blijven. 
Daarnaast het energie gebeuren. Deze kant ziet er duidelijk positiever uit. 
Lange tijd was men bang voor tegenvallende oogsten i.v.m. de strenge 
winter, die veel schade heeft veroorzaakt. De weersomstandigheden zijn 
daarna sterk verbeterd. Al zeer vroegtijdig droog en warm weer waardoor 
en veel granen op nieuw gezaaid konden worden. Daarna relatief rustig 
weer met normale temperaturen en op tijd water. Hierdoor zien we dat de 
granen er in Europa uitstekend voorstaan. 
De prijzen op de nieuwe oogst liggen op dit moment dan ook onder de 
oude oogst (vooral voor maïs). 
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Concreet lijkt het er dus op dat wat energie betreft de prijzen het hoogste 
punt zullen bereiken omstreeks begin juli. Zoals het zich nu laat aanzien 
kunnen de prijzen daarna geleidelijk dalen. 
Voor wat de mengvoerprijs betreft is het door de eiwitmarkt allemaal een 
stuk onzekerder. Op basis soja zit er nog zeker een stijging in, maar 
hopelijk brengt de raapoogst in augustus wat rust in de markt en kan door 
lagere graanprijs de mengvoerprijs toch iets zakken. 
 
Open dag varkensstal 
Zoals reeds eerder gemeld, organiseert maatschap Hollegien aan de 
Witteveensweg 11 in Heeten een open dag om de nieuwe varkensstal met 
luchtwasser te laten zien. Iedereen is van harte uitgenodigd om tussen 
13.00 en 17.00 uur deze stal te komen bewonderen. Verderop in Zuid-
Oost Salland Nieuws staat er meer over vermeld. 
 
Investeringen.  
Momenteel zijn de sloopwerkzaamheden in Heeten gestart en kan er na 
de bouwvak gestart worden met de bouw van de nieuwe loods. Hierdoor 
hebben we tijdelijk wat minder opslag voor ruwvoeders. Echter door 
opslag elders in de regio, zullen wij er voor zorgen, dat u hiervan geen 
problemen ondervindt.  
Maar ook in Haarle zitten we niet stil. Door de grote omzetstijging gaan we 
hier ook een aantal aanpassingen doorvoeren om de productie nog 
efficiënter te laten verlopen. Als eerste hebben we een aantal 
grondstofsilo’s er bij gecreëerd om zo meer producten automatisch te 
kunnen doseren. 
 
Vakantiebestellingen 
Vorige keer hadden we het 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. Indien u uw bestelling tijdig doorgeeft, 
zullen wij er voor zorgen, dat u hier niets van merkt.  
 
Tenslotte willen wij u namens het hele team van Zuid-Oost Salland ook 
een goede en zonnige vakantie toewensen. 
 
Hans Verheul 

 
4 

Zonnebrand,  
zon is niet de enige oorzaak 

 
Alle melkveehouders kennen het fenomeen: een koe met pijnlijke witte 
huiddelen die loslaten. Zonnebrand ofwel springvuur is een aantasting van 
ongepigmenteerde huid onder invloed van zonlicht. Soms, met name als 
de zon niet zo fel is, worden de eerste symptomen verward met acute 
bevangenheid, nerveuze slepende melkziekte of koliek. Vaak is in een 
heel koppel slechts een enkel dier aangetast. 
Normaliter kan de huid van de koe goed tegen zonlicht. Echter onder 
bepaalde omstandigheden neemt de gevoeligheid van de huid toe. Er zijn 
een paar oorzaken voor dit fenomeen: 
 

−−−− De eerste oorzaak van zonnebrand is de opname van planten die een 
fotodynamisch agens bevatten. Bijvoorbeeld St. Janskruid en rode 
klaver behoren tot deze groep planten. De stof die in deze planten 
aanwezig is, komt via de bloedsomloop in de huid terecht en samen 
met zonlicht is dit de oorzaak voor de typische zonnebrand. 

−−−− De tweede oorzaak is een slechte leverfunctie bij de koe. Dit kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van leververvetting of leverbot. Bij de 
afbraak van chlorofyl (de groene bladkleurstof van planten) in de 
voormagen komt een stofje vrij. Dit moet worden uitgescheiden via de 
gal. Wanneer de lever van de koe niet goed functioneert, komt deze 
stof via de bloedsomloop in de huid terecht.  
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In de donkere huid zorgt pigment voor bescherming 
tegen zonnebrand. In de witte, ongepigmenteerde huid 
kunnen de ultraviolette stralen deze lichtgevoelige 
stoffen wel omzetten. Hierbij worden energie en vrije 
radicalen gevormd, waardoor weefselschade optreedt. 
Dit begint met zwelling en roodheid van de witte huid. 
Na enkele dagen krijgt dit vervolg door het verharden 
en afsterven van grote stukken huid, die er soms als 
losse stukken boomschors aanhangen. Dieren die 
zonnebrand gehad hebben, zijn dan ook nog maanden 
erna duidelijk herkenbaar aan haarloze littekens met 

korsten. 
 
Momenteel waarschuwt de Gezondheidsdienst voor Dieren ook voor een 
mycotoxine dat gevormd wordt door een schimmel. Wanneer de 
temperatuur in de grasmat langdurig boven de 12 graden blijft en daarbij 
de luchtvochtigheid hoog is, kan de schimmel massaal op gras groeien. 
Vooral aan het begin van de herfst na een droge zomer zijn de 
omstandigheden vaak gunstig voor deze schimmel. De klinische 
symptomen (zonnebrand) ontstaan ongeveer 10 tot 20 dagen na opnamen 
van de sporen van die schimmel. Wanneer meerdere dieren in een koppel 
lijden aan zonnebrand is het verstandig om grasonderzoek op deze 
schimmel te laten doen. Hiervoor kan een grasmonster dat verzameld is 
op meerdere plaatsen in het weiland worden opgestuurd naar de GD. In 
alle gevallen is het verstandig om een koe met zonnebrand uit de zon 
vandaan te halen. Eventueel kunnen deze dieren bij donker weer of ’s 
avonds naar buiten toe. Wanneer de zonnebrand inderdaad is veroorzaakt 
door de schimmelsporen, is het verstandig om alle dieren uit de wei te 
halen. In Nieuw Zeeland, waar dit probleem vaker gezien wordt, geeft men 
de koeien preventief een overdosering zink door het voer. Het 
werkingsmechanisme van deze 
preventieve maatregel is nog 
onduidelijk en bovendien komt 
men dan ver boven de 
maximaal toegestane Zn gift uit. 
Schothorst Feed Research 
adviseert deze methode dan 
ook niet.  
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Overzicht samenstellingen Mervit mineraalmengsels 
 
Wij hebben al eens eerder aandacht besteedt aan de vitaminen/mineralen 
verstrekking aan uw jongvee en melkvee. Aan jongvee dat geen 
krachtvoer krijgt en droogstaande koeien dient altijd apart een 
vitaminen/mineralenmengsels bijgevoerd te worden.  
Bij de melkkoeien zijn er 2 opties: 
-een meelmengsel als correctievoer verstrekken zonder extra toevoeging 
van vit/min. In dit geval dienen de vit/min. apart te worden bijgevoerd 
-een eigen meelmengsel met toegevoegde vit/min. of een eiwitkernbrok 
met extra vit/min bijvoeren als correctievoer. Wij gebruiken hiervoor onder 
andere een geconcentreerde premix. 
 
De aanbevolen doseringen per dier per dag vindt u ook in het schema.  
De gezondheidsmineralen worden vooral ingezet om de klauwkwaliteit en 
uiergezondheid gunstig te beïnvloedden. De ZOS compleet is een eigen 
mengsel van 100 gram Mervit Snijmais Zp, 70 gram krijt en 30 gram zout. 
Hiervan dient dan ook 200 gram verstrekt te worden. Voordeel van dit 
mengsel is dat zout en krijt  niet meer apart erbij gevoerd hoeven te 
worden. 
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Ons assortiment voor de apart te verkrijgen vit/min. mengsels ziet er als 
volgt uit: 
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Calcium g 175 10 140 135 180 205 

Fosfor g 55 45 20 20 0 0 

Natrium g 70 50 55 50 55 86 

Chloor g 96 75 89 74 85 125 

Magnesium g 220 175 130 130 120 60 

Zwavel g 2 34 2 40 40 20 

deVs meq  -2.000     

Koper (tot) mg 1.850 2.400 1.400 1.500 1400 700 

Koper (org)    ++++   

Ijzer mg    1.000   

Mangaan (tot) 
mg 

700 2.200 3.000 2.400 3.000 1.500 

Mangaan (org)    ++++   

Zink (tot) mg 1.000 2.200 2.500 3.600 2.500 1.250 

Zink (org)    ++++   

Kobalt mg 30 24 35 35 18 9 

Jodium mg 90 64 120 120 120 60 

Selenium (tot) 
mg 

20 28 40 40 34 17 

Selenium (gist)  ++ ++ ++++   

Vitamine A ie 500.000 400.000 700.000 600.000 500.000 250.000 

Vitamine D3 ie 100.000 80.000 120.000 120.000 100.000 50.000 

Vitamine E ie 2.000 9.000 5.500 5.500 2.500 1.250 

Vitamine B1 +++      

Niacine   +++    

Biotine    ++++   

Choline   +++    
β-Caroteen  ++ ++    

Adviesdosering (g.d.d.)      

Koe  125 100-125 100-125 100-200 200 

Pink 60-100    60-100  

Kalf 30    30  
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Stijgende toomgrootte vraagt extra aandacht 
 
De technische resultaten van Topigs-
zeugen zijn in 2011 verder verbeterd. 
Dat blijkt uit analyse van de technische 
resultaten van 678 Nederlandse 
zeugenbedrijven met Topigs-genetica. 
Het aantal gespeende biggen per zeug 
steeg met 0,7 naar een gemiddelde van 
28,8 biggen. In vijf jaar tijd steeg het 
aantal gespeende biggen per zeug per 
jaar van 25,8 naar 28,8. De bedrijfsworpindex lijkt zich te stabiliseren op 
2,4 worpen per zeug per jaar. Het aantal levend geboren biggen stijgt door 
van 13,4 in 2010 naar 13,8 levend geboren biggen in 2011. Ondanks dat 
blijft de bigsterfte stabiel rond de 12 procent. 
Toenemende toomgroottes in de zeugenhouderij bieden mogelijkheden 
om de kostprijs te drukken. De biggen moeten dan wel van goede kwaliteit 
zijn om grootgebracht en vervolgens verkocht te kunnen worden. Het 
sturen op uniforme tomen is dan ook steeds belangrijker. We weten 
immers dat biggen met een te laag geboortegewicht een veel lagere 
overlevingskans hebben. Al worden ze groot gebracht, qua potentie zullen 
ze achter blijven in hun voerwinstprestatie in de rest van hun leven. 
Een goede toomuniformiteit maakt het u ook gemakkelijker bij de 
dagelijkse verzorging en bij veel behandelwerkzaamheden. Gelukkig 
weten wij steeds meer over factoren die invloed hebben op de toom 
uniformiteit. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste 
invloedfactoren: 
- Het opschonen van de baarmoeder na de geboorte van de vorige toom 

voorafgaand aan de toom die nog geboren moet worden. 
- Het conditieverlies van de zeug in de zoogperiode voorafgaand aan de 

geboren toom. 
- Hoe wordt er gestuurd om de negatieve energiebalans om te keren in 

een positieve energie balans tussen spenen en dekken voorafgaand 
aan de geboren toom. 

- De kwaliteit van de berigheid. 
- Het dek tijdstip gezien t.o.v. de eisprong. 
- Kloppen de bewaarcondities van het sperma? Is de leeftijd van het 

gebruikte sperma optimaal en hoe lang is sperma buiten de koelbox 
voordat het gebruikt wordt? 
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- Het is wenselijk dat gedekte zeugen binnen twee dagen na de dekking 
op de plek komen waar ze de komende 21 tot 28 dagen blijven staan. 
Klopt dit met de praktijk? 

- Sturen op conditieherstel in de eerste 4 weken van de dracht. 
- Op dag 80 van de dracht moet de conditie van de zeug zodanig zijn 

dat er ruimte is om het voerschema te verhogen waardoor je kunt 
sturen op het geboortegewicht. 

- De groei van de biggen in de eerste levensweek. 
Of je nu wel of niet tevreden bent over de uniformiteit van de geboren 
tomen op uw bedrijf, het is altijd raadzaam om de genoemde 
invloedfactoren onder de loep te nemen en er eventueel een verdiepende 
analyse op te maken. Wanneer je de toom uniformiteit verder optimaliseert 
zal dit je indirect extra rendement opleveren. 
Daarom hebben we ondanks een speciale weegschaal aangeschaft om bij 
vermeerderaars de pasgeboren biggen te kunnen wegen. Het wegen van 
biggen bij de geboorte is een indicatie voor de vitaliteit, de spreiding 
binnen een toom is heel belangrijk bij biggen. De lichtere biggen hebben 
meer aandacht nodig en biggen die lichter wegen dan 850 gram hebben 
minder overlevingskansen. Het toom gewicht zegt dus niet alles. Bij een 
afwijkende uniformiteit moet het voerschema tijdens de dracht veranderd 
worden. De uniformiteit van het koppel wordt namelijk in het begin van de 
dracht al bepaald. Ook bij het spenen is het individuele gewicht 
interessant. Bij een speenleeftijd van 26 dagen moeten de biggen 
individueel 7,5 kilogram wegen, wat overeenkomt met een groei per dag 
van 330 gram. Vervolgens is het een mogelijkheid om de groepen op 
gewicht op te leggen in de biggenbatterij, al kom je daarbij wel in de 
discussie terecht of dit qua diergezondheid wel een goede aanbeveling is. 
Een reden te meer om op tijd inzicht te krijgen in de spreiding binnen een 
groep en deze zo klein mogelijk te houden. Een spreiding binnen een 
toom zou niet meer dan 300 gram mogen bedragen ten opzichte van het 
gemiddelde streefgeboortegewicht van 1,2 kg. Het verschil loopt namelijk 
naarmate het groeitraject vordert steeds verder op. Voor opleg in de 
vleesvarkensstal bedraagt het verschil soms al 10 kilogram tussen de 
kleinste en grootste big in een koppel. Aan het 
einde van de vleesvarkensperiode kan dit al 
twintig kilogram bedragen. Daarom is het van 
belang om ook de tien procent kleinste biggen 
te wegen om het verschil in beeld te krijgen. 
Mocht je hierover meer willen weten, neem dan 
gerust contact met ons op. 
 
Bron: blad Varkens,Varkensbedrijf en BoerenZaken 
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Vruchtbaarheid en geboorte bij schapen 

Hoe maak ik een goede start? 
Als de lammeren gespeend zijn is het verstandig om de ooien voor te 
bereiden voor de komende dekperiode. Als de weides het toelaten is het 
goed om 3 groepen te maken; magere, normale en vette ooien. De vette 
ooien kunnen schraal geweid worden. De magere ooien kunnen eventueel 
nog een keer ontwormt worden omdat deze meer risico op een rode 
lebmaagworminfectie en daarna de beste weides gegeven worden. Het 
doel is om de ooien uiteindelijk in dezelfde conditie (conditiescore 3) te 
flushen en onder de ram te brengen.  

Kan ik met voeding het aantal lammeren sturen? 
Flushing betekent dat men de schapen op schrale weides laat lopen tot 
ongeveer 2 a 3 weken voor het dekseizoen. Als ze vlak voor het 
dekseizoen weer in conditie toenemen dan heeft dit een positief effect op 
de eisprong en dus het aantal lammeren. Een conditiescore van 3.5 geeft 
de meeste lammeren. Goed flushen kan een verschil maken van 0,5 lam 
per worp. 

Naast een groeiende conditie is rust in de koppel van groot belang in de 
dekperiode. Zorg ervoor dat alle behandelingen zoals ontwormen, scheren 
en klauwverzorgen al gedaan zijn in deze periode. 
 
Zet ooien een maand voor het dekken in goede weide en 
geef mineralen zoals Mervovit in de wei. Naast de nodige vitaminen en 
mineralen bevatten deze vitamine-E en Selenium, wat erg belangrijk is 
voor de vruchtbaarheid van de dieren. Spuit de krammen 6 weken voor de 
dektijd in met Vitamine E plus selenium. Dit kan de spermakwaliteit 
aanzienlijk verbeteren.   

Hoe bereid ik de (nieuwe) ram voor? 
Het is noodzakelijk om een nieuw 
aangekochte de kram 2 weken 
in quarantaine te zetten voordat u hem bij 
de ooien doet. Een dekram kan alleen goed 
zijn werk doen als hij vrij aandoeningen is. 
Bovendien willen we met een nieuwe ram 
geen nieuwe ziektes in de koppel 
introduceren. 
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Let in deze 2 weken op rotkreupel, ecthyma (zere bekjes), huidparasieten, 
diarree door wormen. Het is niet meer verplicht een ARR/ARR ram in te 
zetten. Koop bij voorkeur een zwoegerziektevrije ram van een adres dat 
goed bekend staat. Het kopen van een ram waarvan de herkomst niet 
bekend is onverstandig. 
Bekap hem en zet hem een half uur in een voetbad met zinksulfaat met 
klauwfix . 
Geef de ram een wormbehandeling met een middel uit de 
ivermectinegroep zoals bijvoorbeeld Ivomec 1 % bruin. Daarnaast is een 
wormbehandeling met een middel uit de levamisolgroep, bijvoorbeeld 
met Levacide injection, nodig om de insleep van resistente wormen tegen 
te gaan. Deze aanpak lijkt wat overdreven maar kan een hoop ellende 
voorkomen. 

Zie erop toe dat de ram een goed zittend dektuig draagt dat 
nergens irriteert of schade veroorzaakt. De kleurblokken 
kunnen gewisseld worden op 8 en 16 dagen nadat de 
eerste ooi gedekt is. Bij verwisseling op 8 dagen gebruikt 
men eerst groene blokken, dan blauwe en vervolgens rode. 

Bij verwisseling om 16 dagen is de beste volgorde dekblok Raidex 
Groen, dekblok Raidex Rood en dekblok Raidex Blauw omdat 
rood en blauw intenser kleuren dan groen. Dekblok Raidex 
Geel kan gebruikt worden bij zwarte schapen. 
Houdt er rekening mee dat als een ram ziek is geweest 6 tot 8 weken later 
de spermakwaliteit verminderd kan zijn.  
 
Wat doet een zoekram? 
Het gebruik van een gesteriliseerde ram (zoekram) is een mooie methode 
om een groep schapen in een korte periode te laten aflammeren. Twee à 
drie dagen na het binnenbrengen van een zoekram ontstaat bij de ooien 
een stille bronst. In deze eerste bronst worden de ooien meestal niet 
gedekt. En al dekt de zoekram dan heeft dit geen effect omdat deze 
onvruchtbaar gemaakt is. 
Na 14 dagen moet de zoekram ingeruild worden door de dekram. Drie 
weken nadat de zoekram in de kudde gebracht is worden de meeste ooien 
bronstig. Een aantal wordt 4 weken nadat de zoekram in de groep 
gebracht is bronstig. Het gevolg is dat bijna alle ooien in een week gedekt 
worden. Het grote voordeel is dat op een natuurlijke wijze, en zonder 
sponzen in te brengen, de ooien in een korte periode aflammeren. 
Eén zoekram per 40-50 ooien is voldoende. Omdat de ooien in een korte 
periode gedekt moeten worden is bij deze methode één de kram per 20-25 
ooien nodig. 
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Een zoekram is een gesteriliseerde ram en niet een gecastreerde ram. Bij 
de zoekramoperatie (vasectomie) wordt van de beide zaadleiders 2 cm 
verwijderd. De testikels blijven netjes zitten. Na de operatie kunnen de 
rammen nog 6 weken vruchtbaar blijven. Plan de operatie dus 
ruimschoots van te voren. 

Schapendokter kan op bestelling easy care zoekrammen leveren of de 
operatie bij uw rammen uitvoeren. Het voordeel van een zoekram van een 
ander ras is dat deze altijd als dusdanig herkenbaar blijft.  

Bron: schapendoker.nl 

Fourages 
 
Zoals u weet zijn de prijzen van diverse fourages (stro, hooi etc) het 
afgelopen jaar fors geweest. 
Heeft u op de oude oogst nog wat nodig, bestel dan niet meer dan strikt 
noodzakelijk. De nieuwe oogst van stro, gedorsen hooi, natuurhooi staat 
namelijk voor de deur en zal een flinke druk op de prijzen geven. 
Wij verwachten voor zowel hooi als stroproducten een duidelijke prijsval. 
De prijzen zullen zich zoals het zich nu laat aanzien niet zakken naar de 
niveaus van 2 jaar terug, maar een daling van € 30,- à € 50,- per ton is 
zeker reëel. 
Hopelijk op het moment van oogsten gedurende wat langere tijd droog 
weer, waardoor er veel gewonnen kan worden. Dit zal nog meer een 
prijsdrukkend effect geven. 
Wel is het verstandig om alvast uw wensen kenbaar te maken. 
Wat, hoeveel en wanneer denkt u een bepaald product nodig te hebben. 
Wij kunnen dan nauwkeurig sturen en zodra er meer informatie omtrent 
exacte prijs is, zullen wij contact met u opnemen. 
U kunt dan nog altijd bepalen wat hiermee te doen. 
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Maïsdemoveld Zuid-Oost Salland 
 
Zoals u in de vorige uitgave van Zuid-Oost Salland Nieuws heeft kunnen 
lezen hebben wij dit jaar weer de beschikking over een maïsdemoveld. 
 
Hieronder nog even de bestaande informatie: 

• Zaaidatum: 19-04-2012 

• Opkomstdatum: 06-05-2012 

• Bemesting: 60 m3 rundveedrijfmest en 100 kg maïs mest 26-10-10 
(SO3)-0.2(borium). 

• Bodemtemperatuur bij zaaien was 9.5°C 

• Onkruidbestrijding: Bestrijding is voor de opkomst gebeurd met de 
volgende combinatie: 80 gram Merlin, 1 liter Frontier en 1,5 ltr 
Glyfosaat 

 
Op 15 juni stond de maïs er uitstekend bij. 
Gemiddeld was de maïs al zeker 60 cm lang. De 
onkruidbestrijding voor opkomst is uitstekend 
gelukt. 
Binnen één dag na bespuiting is er ca 5 mm water 
gevallen, waardoor de Frontier uitstekend zijn werk 
kon doen. Doordat er voor opkomst is gespoten, 

heeft de maïs niets geleden. 
Spuiten voor opkomst is het overwegen waard als er spoedig voldoende 
regen op komst is. De naambordjes zijn op het moment dat u dit leest als 
het goed is geplaatst. De verschillen in beginontwikkeling zijn duidelijk 
waarneembaar. In de zeer vroege groep staan LG 30211 en het ras P 
8057 er het best voor. In de vroege groep staan Messago en LG 30221 er 
het beste voor, terwijl het ras Lagni duidelijk achter blijft. 
In de middenvroege groep is het opvallend dat de beginontwikkeling van 
het ras Millisem enorm is. Dit ras met een FAO getal van 240 (laat) is het 
langst van alle rassen op het demoveld, daarnaast is het gewas van 
zichzelf ook erg fors. 
Gaat u gerust eens kijken en doe uw bevindingen. U vindt het demoveld 
aan de Nieuw Deventerweg. Komend vanuit Wesepe, richting Raalte, vindt 
u het veld aan uw rechterhand. 
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Voetbal Zuid-Oost Salland 

Zaterdag 16 juni jl. mocht het voetbalteam van Zuid-Oost Salland zijn 
kunsten vertonen tijdens de Heus Cup. Deze werd georganiseerd door 
Fakkert in Heino, omdat zij vorig jaar gewonnen hadden en dit jaar 150 
jaar bestaan. Er deden 14 teams uit heel Nederland mee. Helaas verloren 
wij de eerste 3 wedstrijden. Maar toen wij na 3 wedstrijden ingespeeld 
waren, hebben we de resterende 2 overtuigend gewonnen. Uiteindelijk zijn 
we 12e geworden. De Heus heeft het toernooi gewonnen. Het was een erg 
mooie ambiance en de organisatie was goed geregeld. Al met al was het 
een mooie en geslaagde dag. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwtjes 

Te koop 
 

Kadaverkoeling voor één ronde kadaverton. 
Bouwjaar: augustus 2000 
Voor nadere informatie: 06-23982158 
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Convenant weidegang 

 
Op maandag 18 juni ondertekenden 54 organisaties het convenant 
weidegang. Net als andere mengvoercoöperaties hebben wij als C.A.V.V. 
Zuid-Oost Salland het convenant ook mee ondertekend. Wij vinden het 
belangrijk dat er koeien in de wei blijven en dat de melkveehouder daar 
een vergoeding voor krijgt, dit om de eventuele nadelen die weidegang 
met zich mee brengt te compenseren.  
Voor het draagvlak van de sector is het belangrijk, dat er koeien in de wei 
blijven lopen. Echter momenteel is het zo, dat door regelgeving en extra 
arbeid het niet altijd aantrekkelijk is om weidegang op het bedrijf toe te 
passen. Met dit initiatief hebben partijen uit de gehele keten toegezegd 
hier mee aan de slag te gaan. Natuurlijk blijft voorop staan, dat de keuze 
van het wel of niet toepassen van weidegang op een bedrijf altijd een 
vrijwillige keuze van de agrariër moet zijn. De omstandigheden moeten 
alleen zo gemaakt worden, dat het een keuze blijft en niet een verplichting 
wordt.   

 
Belettering Zuid-Oost Salland 

 
Na een aantal maanden als C.A.V.V. 
Zuid-Oost alland in de regio bekend 
te staan, is op 24 mei de mooie S 
weer op de gevel geplakt. Tevens 
zijn de andere letters weer 
deugdelijk aan de gevel bevestigd. 
Wij staan nu weer als C.A.V.V. Zuid-
Oost Salland in de regio bekend.  
De hoogwerker is meteen gebruikt 
om de gevel aan de noordzijde te 
reinigen. Hierdoor staat het gebouw 
weer in de omgeving te stralen. Al 
met al een hele onderneming op 
grote hoogte. 
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