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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven moet de Heetense ponyweek nog beginnen,
maar op het moment van lezen is deze al achter de rug. De maïs oogst
staat voor de deur. Deze is laat dit jaar door met name de trage start in het
voorjaar. De voerprijzen zijn aan het dalen, maar de opbrengstprijzen in
sommige sectoren ook. Dus die mooie tijd lijkt er niet voor iedereen te
komen. Is het dan toch de transparantie van de sector inzake de kostprijs,
die het voor de sector het zo moeilijk maakt. De inkopers van de retail
weten hiermee wel, wat de verdiensten in de sector zijn en wanneer er
ruimte in de opbrengstprijzen zitten. Misschien een wijze les voor de
andere sectoren.
Grondstofprijzen
De energieproducten (granen) blijven verder zakken en dat zien we ook
terug in de mengvoerprijzen van de komende periode. Het lijkt er op dat de
torenhoge prijzen voorlopig niet meer komen. De eiwitproducten blijven op
de korte termijn duur, maar blijven op de lange termijn dalen.
De oogsten zijn dit jaar goed en dat zorgt voor dat kleine beetje extra
aanbod, waardoor de vraag markt verandert in een aanbod markt. Het vele
aanbod geeft een lagere opbrengstprijs.
Open dag
Op 21 september heeft de familie van Breen hun derde vleeskuikenstal
geopend. De opkomst is goed geweest. Het is goed dat er ook veel burgers
geïnteresseerd zijn. Dat geeft een positieve uitstraling voor de sector.
Terugkijkend een hele geslaagde dag. Een woord van dank aan de familie
van Breen voor de gastvrijheid is hier zeker op zijn plaats. Wij wensen hen
veel succes met hun bedrijf.

.

Beurs Hardenberg
Op 22 tot en met 24 oktober zijn de Landbouw Intensieve Veehouderij
dagen in Hardenberg en op 29 tot en met 31 oktober de Rundvee dagen.
Uiteraard zijn wij dan weer van de partij. Als u langs komt kunt u mee doen
met de prijs vraag en een mooie prijs winnen. Wij staan op dezelfde plaats
als vorig jaar. Verderop in het groene boekje kunt u de exacte locatie zien.
De beursorganisatie heeft weer strengere criteria gesteld over de minimale
bedrijfsgrootte van wie een vrije toegangskaart mag ontvangen. Wij zijn het
daar niet mee eens, maar moesten ons helaas daarbij neerleggen.
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Hierdoor kan het zijn, dat u als trouwe klant geen toegangskaarten krijgt
toegestuurd. Wilt u de beurs bezoeken en heeft u geen uitnodiging
ontvangen, overleg dan even met uw adviseur en dan vinden we zeker een
goede oplossing.
Brandblusser keuring
In november gaan we weer de jaarlijkse brandblusserkeur ochtend houden.
Op donderdag 28 november kan in Heeten uw brandblusser gekeurd
worden en op vrijdag 29 november in Haarle. Door dit centraal te
organiseren kan dit tegen een scherp tarief. U kunt in de ochtend
langskomen en op de keuring wachten. U kunt ook een dag van te voren
uw brandblusser brengen en deze een dag later gekeurd weer ophalen.
Verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws staat er meer over te lezen.
PDF facturen.
Door de stijgende porto kosten, zijn wij gestart met het mogelijk maken om
facturen digitaal per email te versturen. Hierbij krijgt u ook de mogelijkheid
om op onze website achteraf alle facturen weer te kunnen downloaden.
Mocht u als klant geïnteresseerd zijn om uw facturen digitaal per email te
ontvangen, geef het even aan ons door. Want dat bespaart veel papier en
portokosten (administratie@zuidoostsalland.nl).
SEPA
Enige tijd geleden hebben wij onze klanten die mogelijk een zakelijke
rekening hebben, een brief gestuurd inzake SEPA, oftewel de nieuwe wijze
van machtigen. Dit geldt alleen voor klanten met een bedrijfsrekening.
Wij gaan de komende weken langzaam alle klanten die het betreft
omzetten naar het SEPA verhaal. Belangrijk hierbij is, dat u het in te vullen
formulier, ingevuld heeft geretourneerd en dat u in internetbankieren onder
het kopje SEPA ons als gemachtigde heeft ingevoerd.
Voor u als klant kan het zijn dat een eerste keer het bedrag later
geïncasseerd wordt. Dit komt door het geleidelijk omzetten. Onze excuses
hiervoor.

wij vragen hiervoor uw begrip en zullen er alles aan doen om een goede
oplossing hiervoor te bieden.
Daarnaast zijn wij momenteel bezig met het aanvragen van de
vergunningen voor het realiseren van fase 1 van de uitbreiding. Gezien de
huidige omzetgroei verwachten wij in het najaar in het bestuur hier een
beslissing over te kunnen nemen.
Winkel Heeten
Per 1 september is Monique Zandbelt gestopt bij ons te werken. Zij en haar
man gaan zich volledig richten op het mooie varkensbedrijf, wat zij samen
hebben opgebouwd. Wij willen Monique bedanken voor de fijne
samenwerking en haar en haar gezin veel geluk en gezondheid in de
toekomst toe wensen.
Per 1 augustus is Laura Haarman ons team in de winkel komen versterken.
Laura zal zich in een volgend Zuid-Oost Salland nieuws aan u voorstellen.
Wij wensen Laura veel plezier met haar nieuwe uitdaging.
Uitbreidingen
In de fabriek zijn wij bezig met uitbreidingen, maar onze collega’s weten
ook het gezin verder uit te breiden. Op 14 september is bij onze collega
Mark Schotman de familie uitgebreid met een mooie dochter. Haar ouders
zijn apetrots. Wij willen dan ook vader en moeder heel veel gezondheid en
geluk toewensen met de nieuwe aanwinst.
Hans Verheul

Aanpassing perslijn 1
Op 3/6 oktober gaan we perslijn 1 aanpassen. Er wordt een nieuwe
voorverdichter geplaatst. Hierdoor wordt de capaciteit voor het maken van
onze 3 mm korrel fors opgehoogd. Daarnaast geeft deze voorverdichter de
mogelijkheid om meer te variëren met de korrelhardheid. Hierdoor kunnen
we de verschillende soorten 3 mm voer van nog betere kwaliteit maken.
In dat weekend kan het leveren van 3 mm voer iets problemen geven, maar
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We merken dat de opname nog wel eens wisselend is van deze kuilen.
Praktisch gezien is het, het beste om die natte kuilen te combineren met
een droge kuil, te letten op voldoende structuur in het rantsoen en vooral
ook om schoon te melken. Het is namelijk zo dat de boterzuurgehalten
vaak hoger zijn van deze kuilen. De boterzuurbacteriën komen niet
rechtstreeks via de koe in de melk terecht, maar wel via de mest.
Voedertechnisch is het vooral belangrijk om voldoende bestendige
eiwitbronnen in het rantsoen op te nemen en eventueel een extra energie
product aan te bieden.

Kuiluitslagen eerste en tweede snede 2013
Via BLGG zijn de gemiddelde kuiluitslagen van 2013 weer bekend
geworden. In de bijgevoegde tabellen kunt u de gemiddelde
voederwaarde`s van 2013, 2012 en 5 jarig gemiddelde vinden.
Hieronder volgt een toelichting op de voederwaarde van de 1e snede.
Het weer dit voorjaar heeft geleid tot
een late en trage grasgroei
waardoor de eerste snede maar
voor een zeer klein gedeelte begin
mei is gemaaid. Het weer in mei
was zeer wisselvallig met minder
dan een dag droog weer. Vanaf
midden mei was op de meeste
plaatsen voldoende opbrengst
bereikt en zou voor de
voederwaarde gemaaid moeten
worden. Om verliezen op het veld te voorkomen werd het gras met een
korte veldperiode van minder dan een dag ingekuild. Door de matige
droogomstandigheden, de natte bodem en het natte en zware gewas werd
veel gras met een laag drogestofgehalte ingekuild van minder dan 20%.
Eind mei was het weer beter met een goede maai- en
droogomstandigheden, maar was veelal het gewas in een ouder
groeistadium. 27 en 28 mei waren pas de eerste twee mooie inkuildagen
achter elkaar. Begin juni werden de laatste eerste snedes ingekuild
De gemiddelde verteerbaarheid van de 1e snede was goed dit jaar. Het
ruw eiwitgehalte is gelukkig niet verder gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Bij het lagere ds% van dit jaar
passen de lagere suikergehalten,
hogere onbestendig eiwitwaarden
en meer melkzuur.
De mineralen gehalten liggen in lijn
met voorgaande jaren.
De variatie is dit jaar echter wel
veel groter in met name het ds%.
Wij hebben verscheidene kuilen
binnen gekregen met een ds%
onder de 20%.
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Droge stof
pH
Azijnzuur
Melkzuur
Boterzuur
VCOS
VEM
WDVE
FEB
RE
NH3fractie
RE-totaal
Suiker
RC
NDF
ADL
RAS
CA
P
Na
S
Cu
Se
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g/kg
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
%
/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
%
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g
g

mg
ug

2013
319
4,4
15
67
2,2
77,1
906
64
34
150

2012
425
4,8
12
42
2,0
76,5
887
70
17
143

5 jarig
gemiddelde
430
4,9
10
38
1,8
77,9
917
75
22
154

9,8
166
61
259
489
21
106
4,5
3,9
2,1
2,8
7,9
90

9,2
158
78
265
501
22
108
4,7
4,1
2,2
2,8
7,8
79

8,4
167
97
249
477
20
102
4,8
3,8
2,4
2,9
7,6
91

De 2e snede van dit jaar is vooral in de 2e
week van juli gewonnen. Dit is zeer laat,
maar vooral een gevolg op de late 1e
snede. De voederwaarde van de 2e snede
lijkt wel weer veel op die van voorgaande
jaren: een hoog ds%, redelijk VEM gehalte
en voldoende structuur. Wat wel opvalt is
dat het ruw eiwit gehalte wel weer duidelijk
hoger is dan 2012. Al met al kuilen die
prima te voeren zijn en zeker niet te snel.
Deze passen vaak heel mooi bij een nattere 1e snede.

Droge stof
pH
Azijnzuur
Melkzuur
Boterzuur
VCOS
VEM
WDVE
FEB
RE
NH3-fractie
RE-totaal
NDF
ADL
Suiker
RC
RAS
Ca
Fosfor
Na
S
Cu
Se

g/kg
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
%
/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
%
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g/kg ds
g
g
g
g
mg
mg

2013
481
5,0
8
26
1,3
76,1
883
77
21
158
7,3
171
504
22
89
259
106
5,3
3,9
2,5
3,2
7,9
76

2012
489
4,9
11
32
1,2
75,3
871
73
4
139
7,5
151
504
23
99
261
106
5,0
3,8
2,3
2,9
7,6
65

Leverbot
Wat is het / wat houdt het in
De leverbot die in ons land
verreweg het meest voorkomt
heeft de mooie naam Fasciola
hepatica. Daarnaast komt een
enkele keer de kleine leverbot
voor met de naam Dicrocoelium
dendriticum. Zuigwormen zijn
hermafrodiet, dat wil zeggen dat
één worm zowel vrouwelijk als
mannelijke geslachtsorganen
heeft.
Hoe kom je eraan
De leverbot Fasciola hepatica leeft als volwassen parasiet in de galgangen
van de lever van vooral herkauwers. De volwassen worm is meer dan 3 cm
lang, ruim 1 cm breed en plat van vorm. Leverbotziekte kan alleen
voorkomen waar de leverbotslak, Lymnaea truncatula (kleine poelslak),
voorkomt. Dit zijn vooral veen- en kleigronden waar de bodem het grootste
deel van het jaar vochtig is.
Gevolgen
Bij opname van grote aantallen metacerariën, de infectieuze stadia van de
leverbot, is buikvliesontsteking mogelijk. De meeste schade wordt
veroorzaakt door de trektocht van de jonge botjes door de lever. Door de
leverbeschadiging en het bloedverlies kan 5 tot 7 weken na een massale
infectie sterfte optreden (acute leverbot).
De volwassen leverbot veroorzaakt irritatie, ontstekingen en verdikking van
de galgangen. Groeistilstand, gewichtverlies en bloedarmoede zijn het
gevolg. De slijmvliezen zijn bleek en soms geel van kleur en vooral tussen
de kaaktakken kan oedeem voorkomen.
De vacht is vaak dor en droog en in de buikholte kan veel vocht
voorkomen. Drachtige dieren kunnen verwerpen (chronische leverbot).

5 jarig
gemiddelde
506
5,1
8
25
1,3
75,7
881
78
14
153
7,2
165
500
23
99
256
104
5,2
3,8
2,5
3,2
7,7
79

Behandeling/ Preventie
Voor een adequate behandeling komen triclabendazole, bromofenofos,
rafoxanide en closantel in aanmerking. Triclabendazole is voor schapen het
meest geschikt, vooral vanwege de goede werkzaamheid tegen alle stadia
van de leverbot. Bromofenofos en rafoxanide zijn vooral werkzaam tegen
volwassen leverbotten. Closantel zit tussen triclabendazole en de andere
7
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twee in. Bromofenofos, rafoxanide en closantel moeten nauwkeurig
gedoseerd worden vanwege de kans op vergiftiging.
De Landelijke Werkgroep Leverbotprognose geeft in september een
voorlopige prognose en in november een definitieve Leverbotprognose uit.
In sommige jaren wordt in maart een voorjaarsprognose uitgegeven. Op
grond van klimatologische gegevens, gegevens van prognosebedrijven en
slachthuisgegevens wordt een voorspelling gegeven van de ernst en
moment van besmetting en het wel of niet zinvol zijn van een behandeling.
Ga in voorkomende gevallen na op welke percelen de leverbot voorkomt
(kartering) en probeer die percelen in gevaarlijke perioden niet te
beweiden. Zorg voor een goede ontwatering (drainage, greppelonderhoud,
enz).

Te lichte ham kost varkensboer geld
Een varken dat bij levering aan een Duitse slachterij 100 gram ham tekort
komt, kost een varkenshouder € 5,41 per afgeleverd dier, bij een basisprijs
van € 1,50 per kilo geslacht
gewicht.
Te lichte ham kost varkensboer
geld

Rood
In de roodgekleurde gebieden wordt
een ernstige leverbotinfectie verwacht.
Schapen die in deze gebieden vanaf
augustus op leverbot gevaarlijke
percelen hebben gelopen moeten vanaf
half september worden behandeld.
Geadviseerd wordt om de schapen na
behandeling bij voorkeur te verweiden
naar goed ontwaterde gebieden of om
de 6 -8 weken te behandelen.
Oranje
De kans op een leverbotbesmetting is in
de oranje gebieden groot. Op bedrijven
waar een leverbotinfectie heeft
plaatsgevonden kan het om een
ernstige infectie gaan.
Geadviseerd wordt om schapen pas te
gaan behandelen nadat
bloedonderzoek een leverbotinfectie heeft aangetoond.

Bij de huidige varkensprijs van
€ 1,80 loopt de varkenshouder
€ 6,82 mis. Dat blijkt uit berekening
van Landwirtschaftliches
Wochenblatt Westfalen-Lippe.
Als de ondergrens voor het
hamgewicht op 17 kilo ligt, maar
een varken 16,9 kilo ham heeft,
(100 gram te weinig), kost dat vele
euro's omdat de ham niet in het optimale gewichttraject van de slachterij zit.
De slachterij kent dan een lagere waardering toe aan de ham, wat tot uiting
komt in de prijs.
Hetzelfde effect treedt ook op als de ham te zwaar is. In dit geval kost het
een varkenshouder nog iets meer: € 5,68 euro per dier bij een varkensprijs
van € 1,50 per kilo geslacht gewicht en € 6,82 bij de actuele varkensprijs.
Het gewicht van de ham staat in direct verband met het slachtgewicht van
een varken. Het is daarom zinvol varkens te wegen voor het afleveren, zo
staat in het artikel. Door de varkens te wegen is het achteraf vaak
makkelijker te verklaren waarom de opbrengst tegenvalt, mocht dat het
geval zijn.
Voor de 'lachs' (uitgebeende rib- en haaskarbonade) geldt deels hetzelfde
als voor de ham. Als de lachs te licht is - onder de 6 kilo - scheelt dat een
varkenshouder €6,93 per dier bij de actuele varkensprijs.

Geel
In de gele gebieden is de kans op een leverbotinfectie gering. In deze
gebieden wordt alleen een leverbotbehandeling geadviseerd, als na
bloedonderzoek een leverbotbesmetting is aangetoond.
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Het verschil tussen ham en lachs is dat een zware lachs de leverancier
minder kost dan een te
zware ham. Er bestaat een
sterke relatie tussen het
hamgewicht en het gewicht
van de lachs. Is de ham te
licht, is het risico groot dat de
lachs ook onder de 6 kilo zit.

Na het oogsten van de mais bent u wettelijk verplicht een vanggewas te
zaaien. Daarnaast is het zaaien van een vanggewas van groot belang voor
uw grond. Een goed vanggewas bindt zoveel mogelijk stikstof en bouwt
extra organische stof op, dit verhoogt de bodemgezondheid en daarmee de
droge stof opbrengst van uw grond. Zeker door de krappe
bemestingsnormen een niet te missen kans.

Het gros van de
Nederlandse slachtvarkens
voor export gaat naar
Duitsland, 3,2 miljoen in
2012.

Een goed vanggewas weet 35 a 40 kg N op te nemen, zeker bij voldoende
vroege inzaai. Doordat de inzaai dit jaar als gevolg van de relatief late
maïsoogst, wat later dan normaal zal zijn, lijken bladrammenas en bladkool
als groenbemesters af te vallen. Vanwege het late oogsttijdstip hebben
deze vanggewassen geen ontwikkeling van betekenis.

( Bron. Boerderij )

Wij richten ons dus op rogge en
grassen. Bij ruwvoer tekorten gaat de
voorkeur uit naar Italiaans raaigras,
hierdoor heeft u de mogelijkheid om
een extra snede gras van uw land te
halen (mits de omstandigheden het
toelaten). Daarnaast kunt u ook
kiezen voor rogge.

Vanggewas

Zaaiadvies:
 Rogge: 50 a 100 kg per ha.
 Italiaans raaigras: 20 a 45 kg per ha (afhankelijk van het doel).
Zowel Italiaans als rogge kunnen we dit jaar wat scherper in de markt
zetten ten opzichte van vorig jaar. Heeft u in kaart waar u voor kiest en
hoeveel u denkt nodig te zijn, maak het dan graag tijdig aan ons kenbaar.
Graag hebben we de mogelijkheid om logistiek gezien zoveel mogelijk te
combineren.
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Verlenging spuitlicentie

Brandblus controle

Zoals u van ons gewend bent organiseren wij ook dit jaar weer een
spuitlicentie bijeenkomst.
Door het volgen van deze bijeenkomst ontvangt u een punt, waarvan u er 4
moet halen in 5 jaar tijd. De module zal veiligheid & techniek zijn.
Dit is een verplichte module. Mocht u deze module al gevolgd hebben, dan
kunt u dit ook als vrij in te vullen module gebruiken. De
verlengingsbijeenkomst wordt gehouden op 22 oktober.
We zullen starten om 13.00 uur, waarbij we proberen om op 16.30 uur af te
ronden.
De locatie is wederom Sportorant Sprengendal.
Deze vindt u aan de veldkampsweide 1A te Haarle.
In totaal hebben we een 4 tal sprekers, welke de volgende onderwerpen
zullen bespreken.
1 Nieuwe etikettering
2 Spuitdoppen en driftreductie
3 Toepassing gewasbescherming
4 Veiligheid rondom gebruik GBM.

Zoals eerder vermeld in het Zuid-Oost Salland Nieuws organiseert Zuid
Oost 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 te 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 donderdagmorgen 28november
Haarle vrijdagmorgen 29 november

We hopen op een interessante middag, met hopelijk een grote opkomst.
Mocht u deze bijeenkomst willen volgen, dan graag even bericht.
Aanmelden via info@zuidoostsalland.nl .
Bellen kan natuurlijk ook: 0548-595662
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Hardenberg Landbouwdagen Intensieve
veehouderij:
22, 23 en 24 Oktober 2013
Hardenberg Rundvee & Akkerbouw
vakdagen:
29, 30 en 31 oktober 2013
Openingstijden: Geopend van 13:00 tot
22:00

Wij zien u graag in onze stand!
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