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Winkel nieuws

De lente is begonnen en momenteel schijnt de zon, maar is het buiten
rondom het vriespunt met een strakke oostenwind. Het voelt nog steeds als
een echte winter. Hopelijk begint de lente binnenkort en kunnen we weer
het land op.
Zoals reeds eerder gemeld heeft uw CAVV vorig jaar een goed jaar
gedraaid. Onze mengvoeder-omzet is met ruim 5% gestegen, terwijl
landelijk de omzet gedaald is. Wij hebben er weer bewust voor gekozen om
een scherpe marge te hanteren en dat betekent een kleine nabetaling.
Doordat de mengvoerprijzen in 2012 alleen maar gestegen zijn en wij de
prijs van te voren calculeren, is de marge scherper uitgevallen, dan onze
planning was.
Op de jaarvergadering van 26 maart jl. is de volgende nabetaling
vastgesteld:
Mengvoeders:
EUR 0,50 per ton (incl. B.T.W.)
Kunstmeststoffen:
geen nabetaling
(excl. kalk)
Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.
Jaarvergadering
De jaarvergadering heeft op 26 maart plaats gevonden. Er was een grote
opkomst en dat laat zien, dat de betrokkenheid bij de coöperatie groot is.
Na het officiële gedeelte heeft Wilco Boksebeld één en ander uit de doeken
gedaan over de geheimen achter de tuin. Door de mooie manier van
brengen, resulteerde dat in een informatief maar ook zeer amuserende
presentatie. Gezien de reactie die we kregen, kunnen we de avond weer
heel geslaagd noemen.
Grondstofprijzen
De prijsdaling van de afgelopen maanden lijkt even gestagneerd te zijn. Wij
noemen dit een mogelijk kantelpunt. De grondstofprijzen kunnen verder
dalen of toch even licht gaan stijgen. Dit zien wij zowel aan de energie
(granen) als de eiwit kant.
Toch verwachten we dat de prijzen van de mengvoeders niet weer gaan
stijgen, maar dat een verdere daling door blijft zetten. Voor een enkele
voersoort is geen daling mogelijk, maar dat komt doordat een enkele
grondstof (met name luzerne) een stijging laat zien.
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Servische, Hongaarse en Roemeense maïs
In enkele partijen maïs afkomstig uit Servië, Hongarije en Roemenië zijn in
de afgelopen maanden verhoogde concentraties aflatoxine aangetroffen.
Wij hebben ook maïs uit deze regio verwerkt en ondertussen is al het voer,
waar deze maïs in verwerkt is teruggehaald. Het betrof met name een partij
die in eerste instantie uit Rusland leek te komen. De betreffende
melkveehouders zijn geïnformeerd en hebben direct weer vervangend voer
gekregen. Momenteel verwerken wij geen maïs meer uit deze bewuste
regio.
Het voer terughalen en leveren van nieuw voer vindt plaats op onze kosten
en de betreffende melkveehouders worden dan ook geheel
schadeloosgesteld.
Wij realiseren ons dat de terughaalactie uit voorzorg voor de betrokken
veehouders veel overlast heeft veroorzaakt. Wij danken u voor uw begrip
voor het feit dat we deze actie hebben uitgevoerd, om elk risico op
aflatoxine in boerderijmelk uit te sluiten en om het vertrouwen in de
productieketen te behouden.
Kunstmeststoffen
In het vorige Zuid-Oost Salland nieuws had ik u er al even op geattendeerd,
maar bij deze nog even onder de aandacht. Wij hebben dit jaar het
transport van de kunstmest uitbesteed aan Ecotrans. Belangrijk hierbij is
om indien mogelijk 2 dagen van te voren te bestellen. En mocht het zijn,
dat u beperkt ruimte hebt op het erf om bij de kunstmestsilo te komen, geeft
het even aan. Ecotrans heeft grote en kleine vrachtwagens en kan een
kleinere sturen indien noodzakelijk.
Dit jaar is voor ons een proef. Mocht dit bevallen, dan gaan we dit volgend
jaar weer doen. Mochten het u niet bevallen, laat het ons dan ook weten,
want uw mening is belangrijk en horen we graag.
Sector dagen rundvee en varkens
Op 12 maart hebben we onze rundvee studiedag weer georganiseerd. De
opkomst was weer goed. In de ochtend waren er een aantal lezingen en in
de middag hebben wij het mooie bedrijf van de familie Reimert uit Haarle
bezocht. Dit is zeer leerzaam geweest.
Op 26 april gaan we onze sector dag varkens organiseren. We gaan dan
o.a. Twilmij in Stroe bezoeken. Twilmij is een premixproducent en levert
onder andere de premixen voor onze zeugenvoeders.

Blauwe schimmelbollen in maïskuil.
Hierbij nog een actueel bericht van Schorthorst Feed Research van enkele
jaren geleden wat nog steeds actueel is deze winter. In de tweede helft van
de winter ontstaan ze weer volop; de bekende blauwgroene
schimmelbollen in de maïskuil. De schimmel die voor de deze bollen zorgt,
is Penicillium Roqueforti. Voor elke vorm van schimmelgroei in de (mais)
kuil is lucht een voorwaarde. P. Roqueforti heeft maar weinig zuurstof nodig
en kan bovendien goed tegen
de zure omstandigheden in
een kuil. Deze schimmel heeft
dan ook meestal de overhand.
De schimmelbollen komen
vooral voor in de buitenste
laag van de kuil, omdat hier
het meeste zuurstof zit.
Verder ontstaat het probleem
vaak pas tijdens het uitkuilen,
en groeit de schimmel
vermoedelijk voor het snijvlak uit, één tot twee meter de kuil in. De
schimmel vormt bollen. Een schimmelbol bestaat aan de buitenkant uit een
verdichte laag waardoor geen zuurstof meer de bol in kan en binnenin
stijgen de temperatuur en de pH. Dit zijn ideale omstandigheden voor
boterzuurbacteriën voor de vorming van sporen (zuurstofloos, warm en niet
te zuur). Daarnaast kan de schimmel zelf giftige stoffen (my cotoxines)
produceren, met name Roquefortine C. Dit mycotoxine is niet erg toxisch,
maar veel is hier niet over bekend. Het is dus zaak om de bollen zoveel
mogelijk te verwijderen. Koeien zullen ze zelf ook laten liggen, maar
wanneer ze kapot gaan of door het voer worden vermengd is selectie niet
mogelijk en zit al het voer onder de boterzuurbacteriën. Schimmelbollen
kunnen ook gevormd worden door andere schimmels (bijv. de oranje bollen
van Monascus Ruber, produceert geen my cotoxinen). Deze vormen op
dezelfde manier gunstige omstandigheden voor boterzuurbacteriën.
Schimmel in de kuil is bovendien altijd ongunstig voor de smaak en de
voederwaarde van de kuil. Voorkomen van problemen met
schimmelvorming begint bij goed inkuilmanagement. Een goed
geconserveerde, schone en luchtdichte kuil geeft het minste problemen.

Hans Verheul
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Dit begint bij het in kuilen; een schoon gewas oogsten, in rijden van grond
voorkomen, een drogestof gehalte niet hoger dan 35 % en goed aanrijden!
Het aanrijden gebeurt steeds minder goed, doordat de aanvoer capaciteit is
gestegen met de komst van
steeds grotere machines, en
daardoor de tijd om aan te
rijden korter is geworden. Op
bedrijven waar schimmel in de
maïskuil regelmatig voor
problemen zorgt, kan een
inkuilmiddel zinvol zijn. Goed
afdekken, het plastic
beschermen en controleren op
beschadigingen zijn de
volgende stappen. Om
schimmelgroei tijdens het uitkuilen te beperken, is een voldoende hoge
voersnelheid belangrijk (minstens een meter per week bij een kuil met
gronddek), met een scherp snijvlak (geen “ scheuren” in de kuil maken
waar zuurstof in kan) en eventueel zandrollen op het plastic achter het
snijvlak om luchtinlaat onder het zeil te voorkomen.

Geslaagde studiedag melkveehouderij.
Op dinsdag 12 maart jl heeft onze studiedag voor de melkveehouderij
wederom plaats gevonden.
De opkomst was met bijna 60 personen uitstekend te noemen.
Als eerste inleider kwam Alie Hissink van BLGG Agro Expertus aan het
woord. Zij is verkoopleider in de Noordelijke helft van Nederland. Zij gaf
vooral het belang aan, van het op peil houden van de organische stof in de
bodem en het strooien van Zwavel voor de eerste grassnede.
Hierna kwam Jeroen Krijnen van Nuscience (voorheen Premervo). Hij ging
dieper in op de vitaminen en mineralen voorziening bij jongvee en melkvee.
Hier bleek een verschil van inzicht tussen BLGG en Nuscience: BLGG
adviseert om sporenelementen te strooien op het grasland , terwijl
Nuscience en CAVV Zuid Oost Salland aanraden om dit niet te bemesten
maar te voeren. Bij 3 klanten van CAVV Zuid Oost Salland is recent
bloedonderzoek uitgevoerd bij zowel jongvee als melkvee. De uitslagen
bevestigen onze visie: Het jongvee dat geen krachtvoer krijgt moet
jongveemineralen bijgevoerd krijgen, droogstaande koeien altijd
droogstandsmineralen voeren en de melkkoeien via de brok/meelmengsel
uitbalanceren. Uit die bloedonderzoeken bleek dat de koper en selenium
voorziening dan op een prima niveau zitten, terwijl er op het grasland niets
is bij gestrooid. Via de voeding weet je zeker dat alle dieren voldoende
mineralen en sporenelementen en in de juiste verhouding binnen krijgen.
Na het stamppotbuffet in de middag gingen we naar het bedrijf van Eduard
en Ans Reimert . Hier was geen nieuwe stal te bezichtigen maar wel een
specifieke bedrijfsstrategie te bekijken: een herfstkalvende veestapel,
waarbij vanaf ½ augustus de koeien afkalven. Hiervan worden 18
vaarskalveren aangehouden en opgefokt. Ook wordt er van het vroege
voorjaar tot het late najaar weidegang toegepast. Een niet alledaagse
bedrijfsvoering, maar wel genoeg stof voor een interessante discussie.
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Doorzaai grasland

Zuid-Oost Salland in nieuwe kleuren?

Na een lange periode van kou, lijkt de lente nu toch in te gaan zetten.
Een moment waarin u het bestaande grasland kunt doorzaaien.
Voor doorzaaien is een goede timing van groot belang.
Doorzaaien moet gebeuren op het punt dat het bestaande gras begint te
groeien.
Alleen dan is voldoende vocht en licht gegarandeerd en is de kans van
slagen het grootst.

Doordat een vrachtwagen ook maar een machine is, die wel eens kapot
gaat, konden we in maart experimenteren met nieuwe kleuren voor ZuidOost Salland. Onze mening is dat de groene kleur toch heel fris en
vertrouwd oogt en wij die kleur maar mooi blijven hanteren.

Daarnaast heeft de techniek de afgelopen jaren niet stil gestaan, zo is er
tegenwoordig de zogenaamde Evers grass profi machine op de markt.
Dit veelzijdige voertuig combineert 4
verschillende bewerkingen in 1.
Weideslepen, wiedeggen, doorzaaien
en cambridgerollen zorgen ervoor dat
de oude zode zo goed mogelijk klaar
wordt gemaakt en dat het graszaad
wat wordt doorgezaaid een zo groot
mogelijke kans van slagen heeft.
Vorig jaar zijn wij begonnen met het
maken van een graszaadmengsel op
maat, hierdoor hebben we de beste rassen in één mengsel.
Naar volle tevredenheid, hebben vele van onze klanten deze
graszaadmengsels het afgelopen jaar breed ingezet.
Voor dit jaar hebben wij geen redenen om onze mengsels aan te passen.
Wanneer er nieuwe toppers op de rassenlijst doorbreken, zullen wij onze
mengsels aanpassen.
We hebben een tweetal graszaadmengsels die wij u adviseren, namelijk de
ZOS Top Gras Balance en de Gras Balance Timo.
De ZOS Top Gras Balance is volledig op basis van Engels raaigras,
namelijk:




7

8

30% Maurizio (tetra)
35% Rivaldo (tetra)
20% Arsenal (diplo)
15% Toronto (diplo)

De Gras Balance Timo betsaat voor 85% uit Engels Raai en voor 15% uit
Timothee.







Nieuw in ons Vleesvarkensvoeders assortiment: De
AR-Voeders (Ammoniak Reducerende Voeders).

20% Aston Energy (tetra)
15% Maurizio (tetra)
15% Rivaldo (tetra)
15% Astorga (diplo)
20% Arsenal (diplo)
15% Presto (Timothee)

Het Actieplan Ammoniak Veehouderij bevat een gedoogbeleid voor
varkensbedrijven die niet aan de eisen van het Besluit huisvesting voldoen.
De maatregelen hebben als doel dat varkensbedrijven die in de toekomst
(uiterlijk 1 januari 2020) met de intensieve varkenstak willen stoppen, op
eenvoudige wijze ammoniak kunnen reduceren, zonder dat ingrijpende
verbouwingen nodig zijn. Voor 1 april 2013 moesten deze bedrijven aan
hun gemeente aangeven van welke maatregelen ze gebruik gaan maken.
Twee van deze maatregelen kunnen wij als voerleverancier uw aanbieden.
De eerste maatregel is het verlagen van het eiwitgehalte met 15 of 30 g/kg
in het voer met als referentie waarde van het gehele vleesvarkenperiode
160g/kg. De referentie waarde is al niet
hoog, zeker als je bedenkt dat door
zowel veel gebruik van pietrains als
beren/gelten mesten de eiwitbehoefte
hoog is. 15 g/kg verlaging van het eiwit
is nog haalbaar bij tempovarkens
borgen/gelten, maar een verlaging van
30 g/kg is financieel zeer ongunstig
voor het voer en de technische
prestatie zullen drastisch terugvallen. Het gebruik van benzoëzuur daar in
tegen kan zelfs op kostenneutraal uit komen. Door toevoeging van 1% zal
de VC met 0.09 punten verbeteren, volgens onderzoek van de Schothorst.
Daarom is ons eerste advies in deze gevallen om gebruik te maken van
voer met 1% benzoëzuur, dit levert een reductie op van 16%. Uiteraard zijn
beide mogelijkheden bij ons mogelijk, u zegt het maar en wij maken het.
Wij kunnen eenvoudig bij uw huidige voersoorten 1% benzoëzuur
toevoegen. Dit gaan we dan AR voeders noemen zodat een controleur aan
de voerbonnen snel kan zien dat het om aangepast voer gaat. Voor de
juiste code van dit voer neem dan even met mij contact op. Daarnaast is de
Schothorst nog bezig om herkenning te krijgen voor het combineren van
meerdere voeraanpassingen, zodat je op een hogere reductie uitkomt
waardoor je weer meer varkens kunt houden.

Beide rassen hebben wij volop voorradig, voor messcherpe prijsinformatie
kunt u contact opnemen met uw adviseur.
Daarnaast zijn natuurlijk ook alle andere graszaadmengsels bij Zuid Oost
Salland voorradig.

Mark Aarnink
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Verzameld door Agrovision te Deventer
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Samengesteld uit gegevens van Pigmanager eb FARM

Samengesteld uit gegevens van Pigmanager eb FARM

ZEUGEN- Economisch
032. Regio

ZEUGEN- Economisch
058. Regio
Gem
278

Noord +
West Ned.
144

Zuid
Ned.
134

424,4
43,3
3,3
2,37
13,8
1,1
13,0
12,0
2,2
28,6
27,8

403,9
38,4
4,2
2,38
13,8
1,1
13,0
12,0
2,2
28,5
27,7

446,5
48,7
2,2
2,37
13,9
1,1
12,8
12,1
2,1
28,6
27,8

43
42
215

42
40
220

44
44
210

Gemiddeld aflevergew. Biggen
Gemiddelde biggengroei/dag(gr)
Kg biggenvoer/grootgebr.big
Kg zeugenvoer/zeug/jaar
EW zeugenvoer/zeug/jaar

24,5
327
28,0
1.166
1.207

24,3
325
27,6
1.161
1.201

24,7
329
28,4
1.171
1.213

Opbrengstprijs/big
Biggenvoerprijs/100 kg
Zeugenvoerprijs/100 kg
Zeugenvoerpakketprijs/100 EW
Biggenvoerkosten/big
Biggenvoerkosten/kg groei

49,95
43,92
31,25
30,12
12,26
0,53

49,93
44,88
31,14
30,05
12,37
0,54

49,98
42,89
31,37
30,20
12,13
0,52

Opbrengst biggen
Opbrengst uitstoot
Berekende kosten inzet
Balansverschil
Zeugen+overige voerkosten/zeug
Biggenvoerkosten/zeug
Omzet & aanwas – voerkosten/zeug

1.390
82
91
4
390
343
651

1.387
79
99
9
385
345
647

1.393
84
83
-2
395
340
656

Kosten gezondheidszorg/zeug
Kosten brandstoffen/zeug
Kosten KI/zeug
Kosten electriciteit/zeug
Kosten water/zeug
Kosten Fokkerij/zeug
Kosten strooisel/zeug
Totale diverse kosten/zeug

76
33
23
36
5
4
12
150

80
34
23
36
6
3
13
152

72
33
23
36
4
4
12
148

Sado /zeug

501

495

508

Aantal resultaten
Gemiddeld aanwezige zeugen
Gem. aanw.opfokzeugen
Gem. aanw vleesvarkens
Bedrijfsworpindex
Levend geboren biggen/worpen
Dood geboren biggen/worpen
Sterfte-% tot spenen
Gespeende biggen/worp
Sterfte-% na spenen
Gesp.biggen per zeug per jaar
Grootgebr.biggen per zeug/jaar
% ingezette opfokzeugen
% uitval zeugen
Verkoopprijs/(opfok) zeug

Gem
887

Noord en
West Ned
414

Zuid
Ned
429

1.801,4
93,42
795
2,04
2,26
2,58
2,85

1.444,9
93,5
798
2,04
2,26
2,57
2,83

1.989,7
92,9
794
2,05
2,26
2,58
2,86

791
2,80
92,5
118,4
24,8
58,1
14,47
62,01
2,4

794
2,78
92,6
118,8
24,7
58,0
14,52
62,46
2,3

790
2,81
92,4
118,1
24,9
58,1
14,45
61,80
2,5

49
32

52
32

45
30

Biggenprijs/big
Opbrengst/kg GG
Prijs startvoer/100 kg
Prijs overgangsvoer/100 kg
Prijs vleesvarkensvoer/100 kg
Pakketprijs krachtvoer/100 kg
Prijs bijproducten/100 EW
Pakketprijs totaal voer/100 EW

51,30
1,681
35,87
32,64
29,30
31,97
20,94
27,77

51,92
1,682
35,86
32,92
29,47
31,99
20,78
28,14

50,74
1,678
35,89
32,30
29,02
31,92
20,96
27,52

Netto voerkosten/kg groei

0,790

0,797

0,785

470
160
4
227

472
162
2
230

468
158
4
226

86

83

89

Aantal resultaten
Aantal vleesvarkens
Bezettingsgraad
Groei/dier/dag
Kg voeropname/dier/dag
EW voeropname/dier/dag
Voerconversie
EW-conversie
Gecorrigeerde groei/dier/dag
Gecorrigeerde EW-conversie
Kg geslacht gewicht
Levend gewicht
Opleggewicht
Vlees %
Spekdikte
Spierdikte
% uitval
Kg startvoer/opgelegde big
Kg overgangsvoer/opgelegde big

Opbrengst vleesvarkens/ gavlv
Kosten biggen/gavlv
Aanwas
Voerkosten/ gavlv
Omzet+aanwas-voerkosten/gavlv
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Coöperatie Zuid-Oost Salland ben ik altijd blijven volgen. Na meerdere
positieve gesprekken met Hans Verheul, collega’s en bestuur was de
keuze voor mij niet heel moeilijk meer. Het wederzijdse gevoel is goed en ik
ben dan ook op 1 maart jl. met volle overtuiging en met heel veel goede zin
de uitdaging aangegaan. Ik zal 3 dagen in de week actief zijn voor CAVV
Zuid-Oost Salland. Mijn werkzaamheden zijn het begeleiden en adviseren
van rundvee- en geitenhouders. Daarnaast optimalisatie van de rantsoenen
en nutritie van krachtvoeders. De komende jaren gaan we proberen de
melkgeiten tak verder op te zetten en uit te bouwen.

Even voorstellen
Beste leden en afnemers,
Voor velen van u ben ik geen “nieuw” gezicht, ik kom uit de regio. Ik ken
veel coöperatie leden en heb ruim 15 jaar geleden al kennis gemaakt met
CAVV Zuid-Oost Salland door op zaterdagen en vakanties in de winkel in
Heeten te werken.
Ik ben blij dat ik mij mag voorstellen als de nieuwe rundvee en geiten
voorlichter bij coöperatie CAVV Zuid-Oost Salland.
Mijn naam is Guus de Haan ik ben 33 jaar en woon in Nieuw Heeten. Ik
ben getrouwd met Ilona en we hebben 2 kinderen Yara en Rens.
Ik ben opgegroeid in het dorp Heeten en kom uit een onderwijs gezin met 4
kinderen. Van jongs af aan heb ik interesse in de landbouw gehad.
Na de lagere school in Heeten ben ik naar de Mavo en vervolgens naar de
middelbare landbouwschool
in Raalte gegaan. Om meer
kennis over de veehouderij
op te doen heb ik na de
MAS een jaar lang de
Management Training
Melkveehouderij in Oenkerk
gevolgd en later in de avond
uren de HAS in Dronten.
Na de schoolperiode ben ik
als bedrijfsleider gaan
werken in Volendam op een
geiten en schapen bedrijf.
Van hieruit heb ik de
overstap gemaakt naar een rundveebedrijf in Ambt-Delden. Tijdens mijn
periodes als bedrijfsleider heb ik mijn theoretische en praktische kennis
verder uit kunnen breiden. De afgelopen 8 jaar heb ik gewerkt als rundvee
en geiten voorlichter bij Fakkert Diervoeders in Heino.
Naast mijn werkzaamheden bij Fakkert Diervoeders heb ik ruim 5 jaar
geleden loonvoerbedrijf de Haan opgezet. Dit houd in dat wij dagelijks met
een zelfrijdende voerwagen bij een 20-tal veehouders het voeren van de
koeien en geiten verzorgen.
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Ik kijk uit naar een goede en een plezierige samenwerking met u als lid en
afnemer!
Met vriendelijke groet,
Guus de Haan
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Op zoek naar een leuk klein cadeautje?

Te koop
2 stalen silo`s
 6 ton
 10 ton
Voor nadere informatie
0570-531872

Kijk dan ook eens in onze winkel
in Heeten.
Op de speciaal ingerichte tafel
vind u voor een klein bedrag een
leuke attentie
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