Inhoudsopgave
2/3/4

Aan de leden en afnemers

5/6/7

Niezende biggen

8/9

Nadere informatie over de stoppersregeling voor
varkenshouders

10/11

Actualiteiten mestbeleid

12/13

Verkorte Droogstand eerste resultaten “why Dry”

14

Opening nieuwe loods

15

Uitslag kleurwedstrijd

16

Brokkenmakers

17/18

Winkelnieuws

Aan de leden en afnemers
Allereerst wil ik namens het hele team van CAVV Zuid-Oost Salland
iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar 2013 toewensen. En niet
alleen 2012, zoals per ongeluk in de vorige uitgave vermeld stond. Wij
hopen dat het voor u als lid/afnemer een gelukkig, succesvol, maar bovenal
gezond nieuw jaar zal worden. Helaas doen de opbrengstprijzen van een
aantal sectoren het ons nog niet geloven. Maar laten we hopen dat daar
nog verandering in komt.
De feestdagen periode zijn voor ons goed verlopen. U als klant, besteld
meestal mooi op tijd en ondanks dat er twee dagen tussenuit vielen, was
het voor iedereen goed te doen. Het blijft altijd een drukke periode, maar
door de extra inzet van iedereen is het goed om te zien, dat het allemaal
weer vlekkeloos verloopt. Dat laat zien dat we samen sterk staan en dat
flexibiliteit en service hoog bij ons in het vaandel staan.
Ook afgelopen jaar hebben wij als Zuid-Oost Salland laten zien dat wij een
belangrijke speler zijn en blijven in de regio. Zoals een ander al eens heeft
gezegd, wij zullen groot zijn door klein te blijven.
Grondstofprijzen
De prijzen van grondstoffen blijven langzaam door stijgen. Hierdoor zullen
de mengvoeders op basis van energie niet dalen maar toch iets licht door
stijgen. Dit door de krapte van granen in de wereld. De soja is de afgelopen
periode echter behoorlijk gedaald. Op basis van deze daling, kunnen de
eiwitrijke mengvoeders juist in prijs dalen. De daling van het eiwitstuk is
forser dan de stijging aan de energiekant. Hierdoor zullen de mengvoeders
gemiddeld genomen dalen. Echter dit kan per soort verschillen.
Een belangrijk moment is de oogst in Zuid Amerika in maart. Als deze
vroeg en goed is, kan een verdere daling doorgezet worden. Is de oogst
echter laat en aan de lage kant, dan kan het snel met de prijsdaling gedaan
zijn.
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Zakgoedstaffel
In onze leveringsvoorwaarden werd bij een bestelling vanaf 200 kg, het
zakgoed gratis thuis bezorgd. Echter door de drukte die wij met de
zakgoedbelevering hebben, wordt het steeds moeilijker om dit goed en
efficiënt te blijven doen.
Het bleek, dat er steeds meer afnemers op de grens van 200 kg gaan zitten
en hierdoor gaat de efficiëntie van het beleveren hard achteruit. Hierdoor
zijn wij genoodzaakt om de grens van 200 kg op te trekken naar 400 kg.
Dus vanaf 1 januari 2013 wordt vanaf 400 kg, het zakgoed kosteloos thuis
bezorgd. Voor bestellingen onder de 400 kg zullen wij een kleine toeslag
rekenen.
Kalenders
Elk jaar geven wij aan onze klanten de zeer gewaardeerde Zuid-Oost
Salland kalender uit. Nu hebben wij u vorig jaar gevraagd of er misschien
klanten zijn die de kalender niet wenst te ontvagen. Daar is niet echt veel
reactie op gekomen. Daarom willen wij u de vraag toch nog een keer
stellen. Mocht het zo zijn, dat u niet echt op onze kalender zit te wachten,
dan kunt u dat altijd telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Indien er
voldoende klanten zijn, kunnen wij daar eind 2013 dan rekening mee
houden. Hierdoor kunnen wij het milieu en onze kosten besparen. Dus u
hoeft alleen maar iets door te geven, als u volgend jaar geen kalender
meer nodig heeft. Natuurlijk blijft u dan wel onze mooie attentie ontvangen.
Omzet
De omzet van mengvoeders van het afgelopen jaar is gestegen met ca. 5,5
%. Dit in tegenstelling tot de mengvoerproductie in Nederland. De
Nederlandse mengvoer productie is in 2012 ca. 3% gedaald. Daarnaast is
de tevredenheid bij onze klanten groot. Mocht er toch iets zijn waar u
vragen en/of aanmerkingen op heeft, laat het dan weten. Want er gaat niets
boven een tevreden klant.
De omzet in de winkel is afgelopen jaar niet echt gestegen. Dit komt met
name door de bouwactiviteiten in de tweede helft van het jaar. Door de
opening van de loods verwachten we voor 2013 zeker weer een goede
toeloop naar onze winkel. Het is daarnaast goed om te zien, dat steeds
meer mensen uit de regio de winkel weten te vinden. Ook voor de winkel
geldt, suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. U als klant kan het
best aangeven, wat u van onze winkel verwacht.
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Opening loods en ledenfeest
De opening van de nieuwe loods in Heeten is op 7 en 8 december goed
bezocht. Dat geeft aan, dat de betrokkenheid bij onze coöperatie goed is.
We hebben veel positieve reacties over de nieuwe loods en de verdere
plannen ontvangen. Door dergelijke investeringen kunnen we in de
toekomst onze klanten goed blijven bedienen en dat ook zeer concurrerend
kunnen blijven doen. Onze omzetstijging van dit jaar en de reacties van
onze klanten laten ook zie, dat wij het goed doen in onze regio. Op de
ledenavond is het ook voor onze medewerkers goed om dat te horen. Want
bovenaan staat het saldo van onze klant en dus zijn mening over ons
bedrijf staat bij ons voorop.
Op de zaterdag hebben wij met onze actie een stormloop in Heeten
veroorzaakt. Mooi om te zien, dat zoveel mensen onze winkel weten te
vinden. Belangrijk daarbij is ook weer gebleken om de buren regelmatig te
spreken en de drempel laag te houden. Hierdoor hou je goed contact en
kan Zuid-Oost Salland in Heeten blijven voortbestaan.
Ook voor het nieuwe jaar hebben wij weer plannen. Wij hopen dit jaar het
bestemmingsplan voor de uitbreiding in Haarle definitief rond te krijgen.
Daarnaast willen we de verlading verder automatiseren en een aantal
kleine doseersilo’s intern er bij bouwen. Hierdoor kunnen we de
omzetstijging weer goed in de fabriek verwerken.
Weer plannen genoeg. Ik hoop dat hetzelfde geld voor u als klant. Dus
laten we met zijn allen proberen er weer een goed en vooral een gezond en
gelukkig jaar van te maken.
Hans Verheul
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Niezende biggen

-

Is het een probleem?
Op vele varkensbedrijven wordt niezen bij biggen waargenomen, zowel bij
zuigende als bij gespeende biggen. Hiervoor zijn verschillende infectieuze en nietinfectieuze oorzaken mogelijk. Meestal wordt het
niezen niet als een probleem ervaren, maar het
kan een verschijnsel zijn van een vervelende
ziekte.
Niezen is een verschijnsel dat ontstaat door
prikkeling van het neusslijmvlies. Er zijn vele
oorzaken te noemen, zowel van infectieuze als
niet infectieuze aard, die van invloed zijn op het
prikkelen van het neusslijmvlies en dus op het
ontstaan van niezen. Hierdoor is het vaak
ingewikkeld om de oorzaak van het niezen te
achterhalen en is de behandeling niet eenduidig.
Prikkeling van het slijmvlies van de luchtpijp en van de voorste longdelen
veroorzaakt hoesten. Vaak gaan niezen en hoesten samen.
Infectieuze oorzaken
- Bordetella bronchiseptica is een algemeen voorkomende bacterie in
neuzen van varkens. Onder normale omstandigheden zullen biggen hier
weinig last van ondervinden. In geval van te weinig biestopname,
overbezetting, slechte klimaatomstandigheden en dergelijke kan de
bacterie ernstige slijmvliesbeschadigingen veroorzaken in de neus van
biggen. Dit kan zelfs leiden tot scheve neuzen. Aangezien het proces
omkeerbaar is, wordt in dit geval wel gesproken van een goedaardige
vorm van snuffelziekte (AR).
- Toxine vormende Pasteurella multocida (Pm-plus) bacteriën zijn in
combinatie met Bordetella bronchisepticabacteriën verantwoordelijk voor
het ontstaan van de kwaadaardige vorm van snuffelziekte (AR). Niezen is
een eerste kenmerk van deze ziekte. Deze bacterie komt niet veel meer
voor op de Nederlandse varkensbedrijven dankzij een goed
bestrijdingsprogramma.
- Haemophilus parasuis is een zeer algemeen voorkomende bacterie op
varkensbedrijven. Biggen raken direct na de geboorte al besmet. De
bacterie kan slijmvliezen aantasten overal in het lichaam, waaronder die
van de neus, waardoor niezen ontstaat. Kwaadaardige stammen kunnen
de Ziekte van Glässer veroorzaken. Deze gaat gepaard met verstoorde
groei, kreupelheden, pijn bij oppakken, ontstekingen van longen, buik/borstvliezen en hartzakje.

-

-

-

-

Mycoplasma hyorhinis komt ook zeer algemeen voor de varkensbedrijven
en de biggen raken direct na de geboorte besmet. Zoals de naam
suggereert komt deze Mycoplasma voor in de neuzen van biggen. Onder
ongunstige omstandigheden kan deze bacterie ziektebeelden veroorzaken
die lijken op de Ziekte van Glässer.
Mycoplasma hyopneumoniae, de veroorzaker van enzoötische pneumonie,
kan eveneens als veroorzaker van niezen worden aangemerkt.
Mannheimia haemolytica is aangetoond in het neusslijm van niezende
biggen. De betekenis van deze bacterie is onduidelijk. Waarschijnlijk is het
vooral een bijkomende infectie bij andere infecties.
Het porcine cytomegalovirus (PCMV), het niesziektevirus, komt op
nagenoeg alle varkensbedrijven voor. De biggen raken meestal besmet
gedurende de eerste levensdagen. Het virus veroorzaak een
neusontsteking die bekend staat onder Inclusion Body Rhinitis (IBR).
Influenzavirussen komen ook algemeen voor op varkensbedrijven en
kunnen worden aangetoond bij zowel zuigende als gespeende biggen. De
influenzavirussen veroorzaken varkensgriep met als ziekteverschijnselen
niezen, oogvliesontsteking, (hoge) koorts en longontsteking.
PRRS- en PCV2-virussen kunnen eveneens niezen veroorzaken bij
biggen.

Niet infectieuze oorzaken
- Stof, afkomstig van mijten, huidschilfers, schimmelsporen, opgedroogde
mest, urine, voer en strooisel kunnen, vooral bij een lage luchtvochtigheid,
de oorzaak zijn van niezen.
- Prikkelende gassen waaronder ammoniak (NH3), droge lucht en hoge
luchtsnelheid.
- Bij de mens bestaat (over)gevoeligheid voor allerlei stoffen, zowel van
natuurlijke (denk aan
stuifmeel in het voorjaar) als
chemische afkomst. Bij de
mens is ook de “photic
sneeze reflex” bekend:
niezen als gevolg van kijken
in de zon of andere lichtbron
bekend. Het is niet bekend of
dit bij varkens ook voorkomt.
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Prikkeling van het neusslijmvlies
Als gevolg van de prikkelende stoffen worden de slijmvliezen van de neus en
voorste luchtwegen aangetast. De natuurlijke afweer van het slijmvlies neemt
daardoor af, waardoor ontstekingen kunnen ontstaan. Eventueel aanwezige
ziektekiemen kunnen zich vervolgens gemakkelijk hechten aan de aangetaste
slijmvliezen. Vervolgens kunnen allerlei ziekten ontstaan zoals snuffelziekte,
niesziekte, Ziekte van Glässer, influenza en enzoötische pneumonie. Het lichaam
verweert zich tegen deze ontstekingen door onder andere te gaan niezen en
hoesten.

Nadere informatie over de stoppersregeling voor
varkenhouders

Preventieve maatregelen
De meeste van de genoemde ziekteverwekkers komen zéér algemeen voor op
varkensbedrijven. De zeugen hebben er meestal voldoende afweerstoffen tegen
gevormd. Deze afweerstoffen worden via biest overgedragen naar de biggen. Een
goede biestproductie en biestoverdracht naar de biggen is dus van groot belang
om beschadiging en ontsteking van het slijmvliezen en dus niezen, maar ook
hoesten en diarree te voorkomen.
Na het spenen is de bescherming door de afweerstoffen uit de biest grotendeels
verdwenen. De big is dan aangewezen op de eigen afweer en op invloeden uit de
omgeving. Een goed stalklimaat en het voorkómen van stress zijn dan van groot
belang. Het toepassen van een goede biosecurity zoals strikte all-in all-out, het niet
mengen van leeftijdsgroepen, het goed reinigen en desinfecteren met voldoende
leegstand, is belangrijk. De ideale relatieve luchtvochtigheid is 50 tot 70 % en
eventueel gebruikt strooisel moet van goede kwaliteit zijn. Uit ziektekundig oogpunt
is overbezetting uit den boze. Tenslotte kan het vaccineren tegen bepaalde ziekten
eveneens bijdragen tot het verminderen van niezen.
Bron; GD Varken
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Langzamerhand komt er meer duidelijkheid over de stoppersregeling voor
varkenhouders. Indien een varkenshouder voor 1 januari 2013 heeft
aangegeven mee te doen met de stoppersregeling, kan hij tot 1 januari
2020 varkens houden, zonder in zijn stal emissie beperkende maatregelen
te nemen. Hiervoor in de plaats dient de varkenshouder wel minder
varkens te houden. Als uitgangspunt geldt de huidig geldende omgevings(milieu) vergunning. De totale ammoniak emissie van het bedrijf mag niet
hoger zijn, dan het aantal dieren vermeld in de omgevings(milieu)vergunning vermenigvuldigd met de wettelijk bepaalde maximale
emissie eisen per 1 januari 2013. (bijvoorbeeld 1,4 kg ammoniak voor
vleesvarkens).
Door een brief van de staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer is
er meer duidelijkheid gekomen over de exacte invulling van de
stoppersregeling.
In de brief staat vermeld, dat pas na 1 april 2013 gecontroleerd zal gaan
worden of de stoppende varkenshouder ook daadwerkelijk minder dieren
houdt.
Daarnaast is nu eindelijk vastgelegd, dat bedrijven met minder dan 250
vleesvarkens ook gebruik kunnen maken van de stoppersregeling. Echter
ook deze bedrijven dienen door middel van minder dieren te houden aan
de lagere emissie eis van het bedrijf te
voldoen.
De gemeente krijgt meer vrijheid om een
eigen invulling te geven aan de regeling.
Dus het kan zijn, dat het mogelijk is om
met de gemeente specifieke afspraken
te maken. Echter op dit moment zijn
gemeentes daar nog niet mee bezig en
de vraag is of gemeentes willen afwijken
van het door de overheid opgestelde beleid. Belangrijk is wel, dat je
eventueel gemaakte afspraken met de gemeente op papier hebt staan. Dit
om bij een controle door het nVWA (voorheen AID) te kunnen tonen.
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Actualiteiten mestbeleid
Varkensbesluit 2013
Op 1 januari 2013 lopen ook de overgangstermijnen van het Varkensbesluit
af. Gevolg hiervan is dat vanaf dat moment voldaan moeten worden aan
onder andere groepshuisvesting voor dragende zeugen, (veel) ruimere
oppervlaktes per dier en maximale spleetbreedte in betonnen roosters van
20 mm voor vleesvarkens. Deze termijn is dus niet verlengd!
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De maand januari komt er weer aan. Dit betekend dat u een aantal zaken
als veehouder weer op een rijtje moet zetten. Hieronder volgen een aantal
tips/adviezen hiervoor.
− In januari moet u de aanvullende gegevens via het LNV loket weer
indienen van uw mestvoorraden en afgenomen hoeveelheden
kunstmest. Hiervoor heeft u TAN codes nodig.
−

U moet in januari weer derogatie aanvragen voor 2013 als u daar aan
mee wilt doen. Voor derogatie zijn grondmonsters nodig die genomen
zijn na 1 februari 2009.

−

Voor fosfaatdifferentiatie is 15 mei 2009 de bepalende datum. Concreet
is het dus zo dat monsters die
genomen zijn tussen 1 februari 2009
en 15 mei 2009 wel goed zijn voor
derogatie maar NIET goed zijn voor
fosfaatdifferentiatie, waardoor deze
monsters automatisch in de groep
hoog worden ingedeeld.

−

Voor grasland op zandgrond geldt een uitrijverbod tot en met 15
februari. Op bouwland mag u al wel vanaf 1 februari weer bemesten.
Het is uiteraard wel de vraag of dit verstandig is.

−

Officieel dient u voor 1 februari 2013 weer een bemestingsplan gereed
te hebben voor 2013.

−

Wat de stikstofgebruiksnormen betreft veranderd er niets voor het
komende jaar op grasland . U mag dus dezelfde hoeveelheid mest en
kunstmest gebruiken op uw grasland. Uit dierlijke mest mag u 250kg N
aanwenden. De totale stikstofsgebruiksnorm blijft ook 250 kg N bij
beweiden, bij maaien is dit 320 kg. Op grasland met beweiden
betekend dit dat u 137,5 kg zuivere N mag bijstrooien. Dit is op basis
KAS 510 kg. Bij alleen maaien betekend dat 630 kg KAS. Op maïsland
blijft de totale stikstofgebruikersnorm 140kg N

−

De fosfaatgebruiksnorm wordt weer verder aangescherpt op bouwland: zie
tabel.
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Grasland
PAL-waarde
<27
27-50
>50
Bouwland
Pw-waarde
<36
36-55
>55

Categorie
Laag
Neutraal
Hoog
Categorie
Laag
Neutraal
Hoog

2010
100
95
90
2010
85
80
75

2011
100
95
90
2011
85
75
70

2012
100
95
85
2012
85
70
65

VERKORTE DROOGSTAND : EERSTE RESULTATEN
“WHY DRY”

2013
100
95
85

Wij hebben van Schorthorst Feed Research een actueel bericht ontvangen
over de lengte van droogstand. Hierna volgt de onverkorte versie.
Het droogzetten van de koeien heeft naast de voordelen ( mogelijkheid om
uiergezondheid aan te pakken) zeker ook nadelen. De wisselingen in
rantsoen en huisvestingssysteem leveren stress op, en meer risico op het
ontstaan van stofwisselingsziekten. Er is al veel onderzoek gedaan naar de
beste methode om de
droogstandsperiode qua voeding en
management in te vullen. Omdat deze
periode een lastige periode blijft voor
de hoogproductieve koe, wordt ( in
analogie met de geitenhouderij) meer
en meer nagedacht over het verkorten
of afschaffen van de
droogstandsperiode.

2013
85
65
55

Momenteel wordt door Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar
het verkorten van de droogstand met als doel om de ziektes die gerelateerd
zijn aan een negatieve energiebalans te verminderen en om het
koemanagement te verbeteren. Specifieke aandacht is er in dit onderzoek
voor de lange termijn effecten van een verkorte droogstand maar ook voor
bijvoorbeeld de persistentie en de economie en de gevolgen voor de
biestkwaliteit en gezondheid van pasgeboren kalveren. Het onderzoek
wordt uitgevoerd met 168 koeien gedurende 2 lactaties ( droogstandlactatie-droogstand-lactatie). Deze zijn ingedeeld in 3 groepen die
gedurende 0, 30 of 60 dagen droog te staan. Daarnaast worden lipogene
energiebronnen in de rantsoenen getest. Op dit moment is de eerste
complete lactatie afgerond. Uit de eerste resultaten blijkt dat bij 0 dagen
droogstand de lagere melkproductie na afkalven niet volledig
gecompenseerd wordt door de melk die voor afkalven geproduceerd is ten
opzichte van de andere twee behandelingen.
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Melkproductie ( kg FPCM)
Periode
Week-8 t/m 0
Week 0 t/m 14
Week-8 t/m 14
Week 15 t/m 44
Week 0 t/m 44
Week-8 t/m week 44

Droogstandslengte
0 dagen
30 dagen
898
444
3405
3873
4303
4317
5018
5904
8423
9777
9321
10221

Opening nieuwe loods Heeten.
60 dagen
8
4220
4228
6385
10605
10613

Voor wat betreft de energiebalans en de metabolieten (NEFA,BHBZ, leverTAG) blijkt dat vooral het weglaten maar ook ( in mindere mate) het
verkorten van de droogstand een positieve invloed heeft. Het dier heeft
vooral bij niet droogzetten minder risico op stofwisselingsproblemen. Het
voeren van glucogene energie pakt beter uit voor de energiebalans dan de
vetrijke voeders. Dieren zonder droogstand hebben echter wel een hoger
celgetal en een hogere mastitis-incidentie ten opzichte van de overige
behandelingen. Het onderzoek is slechts halverwege, dus over
immuunfunctie van koeien en kalveren, vruchtbaarheid en productie in de
tweede lactatie is nu nog geen informatie beschikbaar. Volgend jaar hopen
we daar meer over te kunnen berichten. Onze voorlopige conclusie, ook
vanuit meerdere instanties, is dat een droogstandsperiode van ca 30 dagen
de voorkeur heeft.

Na maanden van voorbereiding en
klussen was op vrijdagavond 7
december de feestelijke opening van
de nieuwe loods in Heeten. Rond
21.00 uur verwelkomde voorzitter
Gerard Stroek alle aanwezigen. Het
was mooi om te zien dat er ondanks
het slechte weer zo veel leden
aanwezig waren. Hierna nam
directeur Hans Verheul trots het
woord en vertelde over de verdere
uitbreidingsplannen. Wethouder Wout
Wagenmans nam hierna het woord
.Na al deze mooie woorden was het
tijd voor de officiële opening. Onder
toeziend oog van Gerard en Hans
knipte de wethouder het lintje door.
Waarna alle belangstellende onder het
genot van een hapje en een drankje
de nieuwe loods konden bezichtigen.
Het bleef dan ook nog lang gezellig,
ondanks de kou.
Op zaterdag 8 december was de opendag. Al voor dag en dauw stonden
de eerste klanten voor de deur met de actie kortingsbonnen op mengvoer.
Het bleef vooral in de ochtend
erg druk, wat deze actie tot een
groot succes maakte. Ook aan
activiteiten voor de kinderen was
gedacht. Er stond een
springkussen met glijbaan, er
was een ballonnenclown, een
suikerspinkraam en broodjes
beenham voor iedereen. Het
was de hele dag erg gezellig.
We kunnen dan ook terug kijken
op een zeer geslaagd weekend.
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Uitslag kleurwedstrijd

Brokkenmakers

De kleurwedstrijd was weer een
daverend succes. Heel veel
kinderen hebben bij de pieten
de kleurplaten ingeleverd. Daar
hebben we 2 winnaars uit
getrokken

De winnaar bij de
jongens is Niek Groot
Lipman 3 jaar .
De winnares bij de
meisjes is Silke Kemper
4 jaar .
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Misschien zijn wij ook wel een beetje de beste brokkenmakers van de
regio. Helaas door extreme gladheid, kwam onze 24-tons bulkauto in de
sloot terecht. Gelukkig bleef het, zeker door de goede corrigerende
stuurmanskunsten van de chauffeur, alleen bij beperkte materiële schade.
Door goede hulp van het nabijgelegen loonbedrijf Markvoort, werd de
vrachtwagen over het bouwland weer aan vaste wal getrokken. De
vrachtwagen was 4 uur na het ongeval al weer druk brokken aan het lossen
bij onze klanten.
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