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Aan de leden en afnemers
Op het moment van schrijven staan de landbouwdagen in Hardenberg
weer voor de deur. We hebben er weer zin in om u als klant te mogen
ontvangen. De eerste maïs is van het land en de opbrengst varieert nogal.
De voerprijzen dalen nog even verder door en de opbrengstprijzen zijn in
de meeste sectoren goed te noemen. De vooruitzichten in de verschillende
sectoren zijn goed. Dit is ook te merken aan de positieve stemming in de
sectoren. Dat het in de agrarische sector goed gaat is ook een goede
graadmeter voor de landelijke economie. We lijken langzaam uit het dal te
komen. Als het in onze sector goed gaat, komt (volgens een wijze
geschiedenisles) de rest van Nederland er vanzelf achteraan. Goed om te
zien, dat Nederland niet zonder de agrarische sector kan. Alleen jammer,
dat je het gevoel krijgt dat ze dat in Den haag nog niet zo beleven. Maar
misschien komen ze ooit tot inkeer.
Op de open dag bij een vleeskuikenklant heb ik veel burgers gesproken.
Het is goed om te vernemen, dat het beeld van de burger juist positief is
voor de sector. Door de overvloed van informatie moet de burger zelf
selectief met de informatie omgaan en oordelen wat de waarheid
weergeeft. En je ziet dat in onze regio dat beeld zeer goed te noemen is.
Daardoor blijft het belangrijk dat wij onze sector positief uitstralen. Ook
onze branchevereniging is bezig om de mengvoersector positief in het
daglicht te zetten.
Beurs Hardenberg
Op het moment van schrijven, staan we aan de vooravond van de beurs.
Doordat het in alle sectoren beter gaat, verwachten we een positieve
stemming. De beurs is voor ons belangrijk om in korte tijd veel klanten te
spreken. Hierdoor kunnen we goed vernemen hoe onze klanten over ZuidOost Salland denken en of ze nog verbetermogelijkheden zien.
Op de beurs kun je meedoen aan onze jaarlijkse beursactie. De actie is nu
om het gewicht van één zak brokken te raden. We hebben iets aan de
inhoud van de zak veranderd, anders was het natuurlijk wel te makkelijk om
het juiste antwoord te raden.
Begin november zullen we de zak wegen en kijken welke 2 bedrijven de
1.000 kg voer gewonnen hebben.
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Brandblusser keuring
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.

Natuurbeschermingswet
Per 1 januari wordt mogelijk de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
ingevoerd. Hierdoor komt er ruimte voor bepaalde bedrijven. Het is echter
nog lang niet duidelijk hoe dit er uit gaat zien en of de regeling stand houdt
bij de Raad van State. Ons advies is, als u in 2014 of 2015 wilt gaan
bouwen, te informeren of het mogelijk interessant is om voor 1 januari 2014
de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aan te vragen.
Uw adviseur van CAVV Zuid-Oost Salland kan u hier ook verder mee
helpen.

Ombouw perslijn 1
De ombouw van perslijn 1 is achter de rug. De nieuwe BOA is geplaatst en
draait momenteel volop. De capaciteit is bij sommige producten zelfs
verdubbeld. Dit hadden we van te voren niet verwacht. We zijn nu nog de
kwaliteit van de brok en de capaciteit verder aan het optimaliseren. Dit
betreft alleen de 3 mm brok.
Terugkijkend is het een geslaagd project geweest en is de capaciteit verder
vergroot, dan dat we van te voren verwacht hadden.

Hans Verheul

PDF facturen.
Nog even een keer extra onder de aandacht. 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.
SEPA
We zijn nu begonnen met het overgaan naar SEPA. Dit is het nieuwe
elektronische betalen met een IBAN nummer. Echter dit gaat niet geheel
vlekkeloos. Hierdoor kan het zijn, dat wij bepaalde facturen te laat hebben
geïncasseerd. Uiteindelijk zal het bedrag wel geïncasseerd worden, heeft u
hierdoor wat problemen ondervonden, onze excuses hiervoor. Maar het
blijkt dat de banken er ook nog niet helemaal klaar voor waren.
Daarnaast is het voor klanten met een bedrijvenrekening belangrijk, dat u
het in te vullen formulier, ingevuld retourneert en dat u zelf in
internetbankieren onder het kopje SEPA ons als gemachtigde invoert.
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Resultaten topmelkers CAVV Zuid Oost Salland.
CRV heeft weer de jaarstatistieken gepubliceerd van het afgelopen
melkcontrole jaar. Dit jaar loopt van september 2012 tot en met augustus
2013. De beste 25% hiervan worden met naam vermeldt op de site van
CRV.
Zoals wij dat ook de voorgaande jaren hebben gedaan, hebben we ook dit
keer wederom onze klanten hier uit gehaald en gemiddelde resultaten van
berekend. Dit zijn de 25% beste melkers per regio. Voor vermelding bij die
beste 25% moet je bijvoorbeeld in de afdeling Raalte een minimale EJR
hebben van 2314. Er zijn afdelingen, in bijvoorbeeld Friesland, waarbij je al
bij de beste 25% hoort met een EJR van rond de 2200.

Jaar

Dieren

Leeftijd
4,06
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Melk
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%
Vet
4,51

%
Eiwit
3,61
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Vet
410

KG
Eiwit
329

2008

81
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2009
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4,06

9259

4,53

3,59

419

332

2418

2010

81

4,07

9372

4,56

3,62

426

339

2468

2011

82

4,07

9378

4,62

3.64

431

341

2495

2012

84

4.06

9309

4,58

3,64

425

338

2468

2013

91

4,06

9336

4,56

3,63

424

340

2461

De familie Welles stond vorig ook al in de hoogste regionen, de familie
Poppe toen nog niet. Zij hebben een bedrijf met 3 melkrobots en een stal
met diepstrooiselboxen. Hierin komt gescheiden mest als boxvulling. Via de
robots wordt een fasevoedering toegepast met 2 krachtvoersoorten,
startlactatiebrok en productiebrok. Aan het voerhek ligt een gemengd
rantsoen met kuil, mais, bierbostel, graszaadhooi,vezelhennep en een
corrigerend eiwitrijk meelmengsel. De gehalten op dit bedrijf zijn wat lager,
maar de BSK piekt geregeld boven de 60.

Ejr€

Ter vergelijking hierbij ook het landelijk en provinciaal gemiddelde
Nederland 87

4,08

8217

4,39

3,55

361

291

2096

Overijssel

4,08

8252

4,44

3,57

366

294

2126

80

Zoals is te zien scoren wij wederom bijzonder hoog met onze gehalten,
zeker als je het ook vergelijkt met het landelijk en provinciaal gemiddelde.
Een bijzondere vermelding is het ook zeker waard dat de nummer 1 en
nummer 5 van Overijssel qua melkproductie van ons voeren, te weten de
familie Welles(tevens nummer 2 van heel Nederland) en de familie Poppe.
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Vermeerderaar cruciaal bij groei vleesvarkens.

Voeding rondom het dekken
Een passende conditie en voeren naar behoefte zijn de
succesfactoren voor een goede voeding in de dekperiode.

Er is nog veel te verbeteren aan de technische resultaten in de
vleesvarkenshouderij. Management maakt het verschil tussen
vleesvarkensbedrijven. Maar er is ook een cruciale rol weggelegd voor de
vermeerderaars. De biggenhandelaar geldt als spil in het geheel.

Goede conditie
Zorg voor een goede conditie voor
het dekken. Geiten die teveel in
conditie afwijken(“vette of juist
schrale geiten”) krijgt u moeilijker
drachtig.
Voeren naar productie en behoefte
Het is zeer belangrijk om uw geiten
in de dekperiode zo goed mogelijk op
productie te blijven voeren. Dieren die goed rits zijn kunnen tijdelijk een
forse productiedaling hebben, voornamelijk door de zeer lage voeropname.
Omdat de productie per geit verschilt en het aantal lammeren varieert is het
moeilijk om uw geiten goed op behoefte te voeren. Het is daarom belangrijk
om de productieverschillen binnen een groep niet te groot te laten zijn,
behalve als u individueel kunt voeren op basis van de melkgift.

Stabiliteit creëren
„Een complexe vraag waar niet één
antwoord op mogelijk is.” Zo omschrijft
Kasper Bekker de nauwelijks verbeterde
technische resultaten bij vleesvarkens in
de afgelopen tien jaar. Bekker is de
noordelijke regiomanager bij Topigs. Hij
heeft ruim 25 jaar ervaring in de
varkensperiferie. Slachterij, advies,
mengvoer, handel en fokkerij. Dit rijtje
bedrijfstakken siert zijn cv.
Volgens hem is van oudsher de vermeerderaar vaak de bepalende factor
bij geneticakeuze. „De zeugenhouder bepaalt grotendeels de
eigenschappen van de big bij de vleesvarkenshouder. Eigenlijk ligt de basis
van een big bij de vermeerderaar. Een opgelegde big is nooit nieuw, maar
een halffabricaat met een veelal onbekende historie. Met een gemiddelde
leeftijd van tien weken heeft het dier al verscheidene fasen ondergaan.”
„Weet je waar je een goed vermeerderingsbedrijf aan kunt herkennen? Aan
stabiliteit. Een stabiele omgeving creëren is de basisvoorwaarde voor groei.
Een omgeving waar de big zo geleidelijk mogelijk weerstand kan
opbouwen. Ziek zijn kost energie. Deze energie gaat ten koste van de groei
en spieraanzet en het toekomstige productievermogen.”
Geboortegewicht bepalend
Volgens Bekker draait het er om de jeugdgroei zo optimaal mogelijk te
benutten. De jeugdgroei is ondermeer afhankelijk van geboortegewicht. Hij
ondersteunt zijn verhaal met onderzoeksresultaten van Topigs. „Bij een
verschil in geboortegewicht van1 kg verschilt de slachtleeftijd tussen beide
gewichtsgroepen met minimaal tien dagen. Qua karkaseigenschappen is er
geen verschil.”
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Het onderzoek constateert dat een aantal factoren van invloed is op het
geboortegewicht: de zoogperiode in de vorige cyclus, de voeding in de
dekstal en het huisvestingssysteem bij dragende zeugen. Naast
geboortegewicht is de jeugdgroei bij biggen afhankelijk van de groei tot
opleg van vleesvarken. Uit eerder Duits onderzoek is gebleken hoe hoger
de groei als big, des te hoger de groei als vleesvarken.

Gestructureerd en secuur
De rol van de vermeerderaar voor een goede groei bij vleesvarkens is
cruciaal, maar het management van de vleesvarkenshouder is onmisbaar.
Dit gegeven wordt door het rapport van Wageningen UR Livestock
Research onderstreept. „Een bedrijf met goede biggen, maar slecht
management zal geen goede resultaten halen.”

De noordelijke regiomanager over het
belang van scheiding in gewicht en
leeftijd bij opleg: „Opgelegde biggen
van 25 kg zijn gemiddeld 75 dagen
oud. De koplopers zijn rond de 60
dagen en achterblijvers kunnen 90
dagen oud zijn. Dit zijn twee biggen
met een totaal verschillende
geschiedenis. Zonder communicatie
tussen zeugen- en
vleesvarkenshouder komen deze bij
elkaar in het hok.”

Omgekeerd geldt hetzelfde. Voor goede resultaten moeten alle
randvoorwaarden „kloppen.” Van der Peet-Schwering over de
kenmerkende eigenschappen van de ondernemers bij de top
vleesvarkensbedrijven: „Ze werkten heel gestructureerd en secuur met
vaste werkschema’s. Opvallend was dat geen van de bedrijven restdieren
naar een afdeling met jongere dieren
verplaatste.”

Moeizame relatie
De noodzaak van een goede informatie-uitwisseling tussen vermeerderaar
en vleesvarkenshouder beaamt ook Carola van der Peet-Schwering. De
onderzoekster van Wageningen UR Livestock Research was projectleider
bij het onderzoek ‘Op weg naar 1.000 gramgroei’. Het onderzoek legde zes
technisch top draaiende vleesvarkensbedrijven onder de loep.
„Geen van de bedrijven was tevreden over de kwaliteit van de opgelegde
biggen. Over de gezondheidsstatus en spreiding in gewicht en leeftijd was
bij de zes bedrijven weinig bekend. De communicatie met de
vermeerderaar vonden de vleesvarkenshouders beperkt en de relatie
beoordeelden ze als moeizaam.” Volgens Kasper Bekker is de functie van
de biggenhandelaar onderbelicht als uitwisselaar van informatie tussen
zeugen- en vleesvarkenshouder.

„De vleesvarkenshouders werkten
met een restafdeling of hielden
helemaal geen restdieren op het
bedrijf. Een ander detail was dat op
vijf van de zes bedrijven, de dieren
waren geënt tegen Mycoplasma.
Verhoudingsgewijs gebeurt dit
weinig in Nederland.”
Succes van voeding
Als laatste belangrijke succesfactor
in het rapport haalt de Lelystadse
onderzoekster het aspect voeding
aan. „Vijf van de zes bedrijven verstrekten brijvoer. Driemaal daags kregen
de dieren via een lange trog voer waaraan ze tegelijk konden vreten. Waar
het succes in schuilt? Als eerste is brijvoer gefermenteerd wat een
bewezen positief effect op de groei heeft.”
„Dus brijvoer kan de succesfactor zijn. Maar het gelijktijdig vreten kan ook
bepalend zijn. Gezamenlijk vreten betekent dat alle varkens een
vergelijkbare hoeveelheid voer op kunnen nemen. Iets wat bij beperkte
voedering aan een droogvoerbak maar de vraag is. Als laatste is de
bijdrage van de varkenshouder doorslaggevend.”

„De handelaar is als enige partij bij beide schakels betrokken. Voor
handelaren is extra informatie-uitwisseling en selectie in gewicht en leeftijd
ook commercieel interessant. Je bent onderscheidend ten opzichte van de
concurrentie. Voor de vleesvarkenshouder levert het meer rendement op.
En op termijn is ook de vermeerderaar hier bij gebaat. Dan creëer je een
win-win-win situatie.”
9
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„De onderzochte vleesvarkensbedrijven kozen niet voor de goedkoopste
grondstoffen, maar voor stabiele producten met een bewezen kwaliteit die
het hele jaar door beschikbaar zijn. Ook werkten ze met een nauwgezette
voercurve. De vleesvarkenshouders hechtten veel waarde aan voldoende
voer en eiwit in de jeugdfase om de jeugd- en spiergroei zo optimaal
mogelijk te benutten.”
Rol genetica
Samenvattend vindt Kasper Bekker dat het varken aan de slachthaak een
evenredige verantwoordelijkheid is van de vermeerderaar en de
vleesvarkenshouder. „De groei en spierdikte is een fifty-fifty verdeling
tussen beide partijen. Spekdikte is een managementverhaal waar de
vleesvarkenshouder hoofdzakelijk voor verantwoordelijk is en deels ook
genetica.”
„De invloed van genetica op de resultaten? Ik schat 30 procent genetica en
70 procent management. De bijdrage van genetica over de jaren heen is
vrij groot, maar hoe zijn anders de grote verschillen in technische resultaten
bij bedrijven met dezelfde genetica verklaarbaar? De komende jaren moet
de koudwatervrees
weg om
gezamenlijk als
team van
vermeerderaar,
vleesvarkenshouder
, biggenhandelaar
en naaste adviseurs
te opereren.”
„Wantrouwen remt
de vooruitgang.
Bespreek als team
om de tafel de
zaken en
doelstellingen. Deze trend is de laatste jaren met name bij grotere bedrijven
waarneembaar. De schaalvergroting speelt de komende jaren de grootste
bijdrage aan de verbetering van de technische resultaten bij vleesvarkens.”
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Even voorstellen
Ik ben Laura Haarman, 18 jaar en woon in Heeten, op een boerderij aan de
Veldweg op de Zonnebergen. Ik doe de studie Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening op het Windesheim in Zwolle.
In mijn vrije tijd rijd ik pony bij ponyclub Heeten. Ik rijd ook wedstrijden.
Helaas is dit mijn laatste jaar bij de
pony's omdat ik 18 ben geworden. Ik
ben van plan om hierna met onze fries
bij de rijvereniging te gaan rijden.
Vorig jaar heb ik al eens in de winkel
gevraagd of ze nog iemand zochten.
Toen waren ze al voorzien. Maar
afgelopen zomervakantie belde Theo
Reefman mij dat ze 's zaterdags
wel hulp in de winkel konden
gebruiken. Daar hoefde ik natuurlijk
niet lang over na te denken. Het
assortiment komt namelijk goed
overeen met mijn interesses, vooral de
dierbenodigdheden vind ik leuk om te
verkopen. De gemoedelijke sfeer in de
winkel spreekt me ook erg aan. Nu
werk ik er 3 maand met plezier, maar ik
merk wel dat het nog even duurt voordat ik antwoord kan geven op al uw
vragen over ons brede assortiment.
Ik hoop u allemaal in de winkel te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Laura Haarman
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Foto`s LIV beurs

Lever je kleurplaat in tijdens de Zwarte Pietdag op zaterdag 23 nov
tussen 10.00 en 11.30 uur bij Zuid Oost Salland, Dorpsstraat 51 in
Heeten en maak kans op leuke prijsjes
Naam………………………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Telefoonnummer……………………………………………………..
Leeftijd……………………………………………………………………..
Kijk voor extra kleurplaten op www.zuidoostsalland.nl
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Te Koop

Ratten + muizenbestrijding

Hekwerken staal
Breedte
x
hoogte
2.50
2.50
1.60
1.90
1.40
2.00 ( 2x)
1.00
2.30
1.00
2.15
0.58
1.10 ( 6 x)

Rattox G. Tarwekorrel
800 gr van € 9,25 voor € 7,50
5000 gr van € 42,50 voor € 35,00

Super Caid Haverkorrel
800 gr van € 15,40 voor € 12,40
2500 gr van € 32,50 voor 24,50

Diverse stalen afrasteringpalen met voet . 10/2,00 m1
1 rol Linoleum ( wit) ± 15 m2
Aluminium raam kozijn
1.0 x 1.20 ( 2x met glas en ventilatierooster)
H.H. Houten raamkozijn
Een met isolatie plasraam
Een zonder glas
Terras windschermen ( staal) met glas
8 eiken fineer binnendeuren opdek
Openhaardhout van alles wat ( kijkbod)

90 x 1,65
90 x 1,65
1.35 x 2.50
83 x 201.5

Wijziging in gewasbescherming !!!
Vanaf 01-03 2014 , mag er géén MCPP 750ml én Mixture 1 ltr meer
verkocht worden aan gebruikers ZONDER spuitlicentie !!!
Wij hebben nog beperkte voorraad van de Mixture op
voorraad in Heeten !!!
Verpakking : 1 liter
Toepassing : weiland / gazon’s /sportvelden.
Onkruiden : o.a. klaver , hoornbloem ,
madeliefje , weegbree , akkerdistel
paardebloem , boterbloem , hoefblad etc etc .
Dosering : pleksgewijs , 60ml op 5ltr water
voor 100m2

Te bevragen 06-38533849
Nieuw Heeten

Te koop
Een stoomcleaner merk Karcher HDS 895S 380 volt, 150*C met
toebehoren.
Tel. 06-16657553.
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