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Aan de leden en afnemers
De tweede helft van het jaar is weer begonnen. Terugkijkend hebben we een goed
eerste half jaar achter de rug. Naar buiten kijkend, hebben we weer voldoende
regen gehad en blijft het voldoende warm. De gewassen trekken goed bij. Je merkt
dat de zomer begonnen is en dat de vakanties voor de deur staan. Momenteel is
het weer wel weer wisselend, oftewel zon en soms ook regen. Voor de gewassen
is dat perfect. De maïs heeft wel geleden onder het koude voorjaar, maar trekt nu
op de meeste plaatsen goed bij.
Als we kijken naar onze coöperatie, zien we, dat we qua voeromzet hard stijgen,
maar door de diverse maatregelen die we getroffen hebben, kunnen we het
allemaal goed aan. Bijna alle sectoren laten een groei zien. Het belangrijkste zijn
onze bestaande klanten en we zien dat daar in alle sectoren ook goede technische
resultaten behaald worden. En dat is het belangrijkste voor ons als coöperatie: Het
resultaat bij onze klanten telt. Helaas zorgen de hoge voerprijzen en de
tegenvallende opbrengstprijzen nog wel eens voor tegenvallend financiële
resultaten bij met name de intensieve veehouderij takken.
Grondstofprijzen
Op dit moment (eind juni) zitten we op een belangrijk kantelpunt. De vooruitzichten
zijn goed, maar de oude oogst blijft krap. Mochten de vooruitzichten goed blijven,
dan kunnen de komende periode de grondstofprijzen hard zakken. Echter op dat
punt stonden we vorig jaar ook en toen kwam de droogte in Amerika voorbij en
gingen de prijzen weer hard omhoog.
Je merkt aan de handel, dat we op een kantelpunt zitten. De markt is onzeker en
vertoont forse schommelingen. Aan de ene kant laten de vooruitzichten zien, dat er
genoeg grondstoffen aankomen. Aan de andere kant heeft de industrie weinig van
te voren ingekocht en weet de handel, dat bij gelijke prijzen er toch elke week weer
grondstoffen verkocht worden. De aanbod kant is nog niet zenuwachtig te krijgen,
waardoor de echte prijsval nog uitblijft. De komende weken moet duidelijker
worden of ze deze prijzen vast kunnen houden.
Op eindvoer zullen we de komende periode zien, dat de prijzen langzaam maar
gestaag op de meeste fronten blijven dalen. Echter er moet nog veel af, willen we
weer normale prijzen tegenkomen.
Open dag rundvee en geitenstal
We hebben 2 open dagen achter de rug. Namelijk de open dag op het mooie
rundveebedrijf van de familie Brandwagt. Al met al een zeer geslaagde dag met
veel belangstelling. Een woord van dank aan de familie Brandwagt voor de
gastvrijheid is hier zeker op zijn plaats. Wij wensen hen veel succes met hun
nieuwe bedrijf.
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Daarnaast hebben we eind juni kunnen kijken op de open dag bij het mooie
geitenbedrijf van de familie Haarman uit Schalkhaar. De opkomst was zeer goed
en het is dan ook een zeer geslaagde dag te noemen. Ook de familie Haarman
willen we bij deze bedanken voor de gastvrijheid. Wij wensen ook hen veel succes
met hun nieuwe bedrijf.
Investeringen.
Zoals eerder gemeld maken wij op dit moment een grote omzetgroei door. Dit laat
zien dat wij het goed doen in de regio. Maar het belangrijkste is, dat wij u als
bestaande klant de juiste service verlenen die u van ons mag verwachten. Hierdoor
gaan wij dit jaar 3 investeringen doorvoeren, namelijk:
De verdeelketting van perslijn 2 (rundveelijn) wordt aangepast. Hierdoor kunnen
we meer eindproductsilo’s bereiken. Dit komt de flexibiliteit van de productie ten
goede.
Daarnaast gaan wij 3 premixsilo’s bijbouwen. Hierdoor kunnen we meer premixen
automatisch doseren. En dit komt de flexibiliteit en de productie capaciteit ten
goede.
Als laatste zal perslijn 1 (biggen, konijnen en vleeskuikenlijn) worden aangepast.
Door de aanpassing zal de capaciteit van deze lijn fors vergroot worden. Hierdoor
kunnen we ook deze producten weer binnen de normale tijden produceren.
De groei die we nu meemaken is goed, maar we moeten er ook voor waken, dat
we niet te hard groeien. Zoals ik al eerder zei: de bestaande klant staat voorop en
mag geen hinder ondervinden doordat wij te druk zouden zijn.
Daarnaast hebben we een nieuwe parttime chauffeur aangenomen, namelijk: Harry
Slinkman hij komt uit Heeten en is zeer bekend met de agrarische sector.
Menigeen zal hem al op de bulkauto hebben zien rijden. We willen Harry dan ook
veel succes toewensen met zijn nieuwe baan.
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
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Voorkom hittestress bij uw geiten
Hittestress bij geiten is te herkennen aan het hijgen van de dieren, het met de
voorpoten hoger staan, veel liggen en staan op dezelfde plekken en de
verminderde melkproductie. Wanneer de lichaamstemperatuur van enkele dieren
boven de 40°C komt, zijn aanpassingen nodig.
Met de volgende maatregelen kunt u hittestress zoveel mogelijk voorkomen:
Ruwvoeropname op peil houden
• Voer tweemaal daags, in de koele ochtend en aan het eind van de middag
of het begin van avond, zodat het voer broeivrij en smakelijk blijft.
• Accepteer eerder restvoer, voor een maximale smakelijkheid van het
basisrantsoen.
NatriumBicarbonaat bijvoeren
• Zorg voor een goede buffering van de pens, voer natriumbicarbonaat of
gisten bij. Hierdoor treedt pensverzuring minder snel op.
Extra structuur
• De (ruw)voeropname komt
tijdens extreme hitte onder druk
te staan. Er ontstaat zo meer
kans op pensverzuring.
• Verstrek voldoende structuur
zoals luzerne, kuilgras, hooi of
stro bij voor een goede
herkauwactiviteit en buffering.
Wateropname stijgt explosief
• De wateropname kan met ruim 40% stijgen in de hitteperiode. Zorg voor
een goed werkende drinkwatervoorziening.Hoogproductieve dieren nemen
tot 40 liter vocht per dag op!
Schone en droge potten
• Zorg voor schone ligplaatsen in de stal, strooi evt. een keer extra.
• Voorkom dat de geiten steeds op dezelfde plekken gaan liggen. Vochtige,
vuile plekken zijn ideale omstandigheden voor
omgevingsgebondenbacteriën.
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Vliegenbestrijding
• Zorg voor een goede vliegenbestrijding. Vliegen verspreiden ziektekiemen
en zorgen voor onrust.

Vergelijking van robotmelkers en niet-robotmelkers in
melkvee-expert.

Lagere temperatuur met ventilatoren
• Zorg dat uw ventilatoren een luchtsnelheid van 120 tot 180 meter per
minuut bereiken. Ventilatoren met een diameter van 90 cm of meer hebben
deze capaciteit. Belangrijk is dat de ventilatoren iets naar beneden gericht
zijn.
• Voer de ventilatie stapsgewijs op naarmate de temperatuur stijgt.

De jaarresultaten van melkvee-expert 2012 zijn al enige tijd bekend. We hebben
nu ook een vergelijking in dit programma gemaakt van veehouders die wel met een
robot melken en die niet met een robot melken. 20% van de deelnemers aan
melkveeexpert melkt met een robot.
Hieronder volgt de tabel met de resultaten:

2012

Voorkom stress
• Voorkom stress en drijf uw geiten zo min mogelijk op.

Gemiddeld aantal melkkoeien

Besproei uw dak
• Besproei het dak bij extreme hitte. Door te sproeien neemt het water de
warmte van het dak op. De temperatuur onder het dak neemt daarbij
enkele graden af zonder dat de luchtvochtigheid toeneemt. Het gebruik
van leidingwater heeft de voorkeur. Eigen bronwater bevat vaak te veel
ijzer waardoor het dak na verloop van tijd kan verkleuren.

Niet Robot melkers

Robotmelkers

81

84

Kg melk per koe per dag

25,8

27,0

kg melk per koe per jaar

8274

8752

Vet%

4,54

4,47

Eiwit%

3,60

3,55

kg krv. per 100 kg meetmelk

21,6

21,1

1,6

2,5

23,2

23,6

6,4

6,8

32,56

32,33

kosten bijprod. per 100 kg meetmelk

0,31

0,44

kosten krv. per 100 kg meetmelk

6,08

6,05

totaal kosten krv.-achtigen per 100 kg meetmelk

6,39

6,49

26,17

25,85

kg krv. bijprod. per 100 kg meetmelk
totaal kg krv.-achtig per 100 kg meetmelk
kg krv.-achtig per koe per dag

melkgeld per 100 kg meetmelk

Saldo melk-totaal krv. per 100 kg meetmelk

Zoals u ziet zitten er in totaal krachtvoerverbruik, krachtvoerkosten en saldo weinig
verschil tussen de beide groepen. Het bijproducten gebruik is wel wat hoger bij
robotmelkers. Op productie technisch vlak zijn er wel duidelijke verschillen:
-de productie per koe op bedrijven met een melkrobot is beduidend hoger
-de gehalten in de melk van robotbedrijven zijn lager.
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De verwachtingen van robotmelken komen dus gedeeltelijk uit: de productie
duidelijk hoger en gehalten wat lager klopt dus, de krachtvoerkosten en het
krachtvoerverbruik zijn echter nauwelijks hoger. En daar wordt in de praktijk wel
vaak van uit gegaan.

Studiereis Denemarken
Op uitnodiging van een leverancier van Gisten heb ik een congres bij gewoond in
Denemarken. De dag ervoor was er de mogelijkheid om een Deens vermeerdering
bedrijf te bezoeken wat ik ook gedaan heb. We waren op bezoek bij Tina en Per
Bank Nielsen in Videbaek. Zij runnen een vermeerdering bedrijf met 450 Danbred
zeugen, door rotatiekruising toe te passen, voeren ze geen gelten aan. Een
zuivere Durox via de KI gebruiken ze als eindbeer. Alle biggen worden bij 30 kg
verkocht aan 1 afnemer, met deze vleesvarkenshouder hebben ze een afspraak
gemaakt voor 3 jaar voor de afname van al hun biggen dus ook de mindere. Het
bedrijf heeft een SPF status, maar heeft wel in het voorjaar een PRRS uitbraak
gehad. In de bedrijfsvoering zitten toch op verschillende vlakken een andere
aanpak dan wat wij gewoon zijn hier in Nederland. Enkele verschillen waren dat
hun de kraamstal waar meerdere week(werp)groepen in lagen maar 1 maal per
jaar werd schoongemaakt. Ze werken met plafond ventilatie en ventileren met hoge
snelheden. Bij het overleggen van biggen naar andere zeugen gebruiken ze bier
om de zeug rustig te krijgen. Eén zeug krijgt dan maar liefs 4 flessen bier.
Niettemin zaten de zeugen goed in conditie en gaven ze goed melk aan hun
biggen, anders halen ze ook niet zulke goede technische resultaten (zie hieronder)
maar liefs 33.52 afgeleverde biggen/zeug/jaar. De zeugen krijgen allemaal zowel in
de kraamstal, dekstal en dragende zeugenstal brijvoer via een brijvoerinstallatie,
het voer wordt voor 100% afgenomen van een plaatselijke voerleverancier. De
biggen krijgen allemaal droogvoer aangeboden.
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Open dag Familie Brandwagt.
Op vrijdag 7 juni heeft de open dag bij de Familie Brandwagt in Haarle plaats
gevonden.
Familie Brandwagt heeft aan de
Stationsweg een prachtige nieuwe
0+6+0 ligboxenstal gebouwd met
206 ligplaatsen en een stierenhok.
Deze moderne stal is gebouwd
volgend de normen van de Maatlat
Duurzame Veehouderij. De stal is
uitgerust met een 28 stands
melkcarrousel. Overige kenmerken
waren diepstrooiselboxen,
mestscheider, mestrobot,
selectiesysteem, twee opdrijfhekken
, G3 roostervloer en een
ventilatienok van Airlight. Kortom het was voor iedereen een bezoekje waard.
Deze open dag werd dan ook goed bezocht.

Als laatste willen we de familie Brandwagt hartelijk bedanken voor het openstellen
van hun nieuwe stal en heel veel succes wensen in de toekomst.
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