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Aan de leden en afnemers
Allereerst wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen
voor de deur, graag tijdig uw bestelling te plaatsen. Door de
toegenomen mengvoeromzet, wordt productieplanning voor ons
alleen maar belangrijker. De vraag is of u de bestelling voor
donderdag 19 en vrijdag 20 december wilt doen. Dit om er voor te
zorgen, dat wij ook tijdig op 24 december klaar zijn. Als u bij de
bestelling ook 2 mogelijke leverdagen kunt opgeven, geeft dat voor
ons extra ruimte om een goede planning te maken. Voor
noodgevallen kunt u ons altijd op ons gewone nummer bereiken.
De beurs in Hardenberg is goed bezocht. Natuurlijk is de beurs voor
de intensieve veehouderij rustiger, maar er zijn ook minder
intensieve veehouderijbedrijven dan rundveebedrijven in Nederland.
De sfeer op de intensieve veehouderij was gematigd positief. Dit is
jaren anders geweest. Dit geeft meteen een veel betere sfeer op de
beurs. Op de rundveebeurs was de stemming zeer goed en ook daar
hebben we veel klanten mogen verwelkomen. Voor ons was de
beurs dan ook zeer geslaagd te noemen. Op de beurs in Hardenberg
hebben wij veel positieve en ook mogelijke verbeterpunten van onze
trouwe afnemers mogen ontvangen. Alleen hierdoor kunnen we de
beurs al als zeer zinvol bestempelen. Contact met onze bestaande
klanten staat voorop. Daarnaast hadden we de actie om het gewicht
van de zak brokken te raden. Dit was een groot succes. De eerste
dag hadden wij een zak van 26,12 kg. Dat was moeilijk te raden en
iedereen zat er te ver van af. Op de rest van de dagen hadden we
een zak van 11, 82 kg en hier werd redelijk nauwkeurig naar
geraden. De winaars zijn uiteindelijk de heer Raamsman uit Haarle
(11,85 kg) en de heer ten Dam uit Holten (11,8 kg). Meer dan 1.000
mensen hebben meegedaan en een poging gewaagd. De
prijswinnaars staan verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws.

.

Natuurbeschermingswet
In het vorige Zuid-Oost Salland nieuws heb ik u bericht over de
komende PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Deze zal niet
eerder dan medio volgend jaar worden ingevoerd.
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Er zijn zelfs geleerden die melden, dat het niet eerder dan 1 januari
2015 wordt. Door de PAS komt er ruimte voor bepaalde bedrijven,
maar voor bedrijven die relatief dicht bij een Natura 2000 gebied
zitten, komen zo ongeveer op slot te zitten. Voor deze bedrijven is
het noodzakelijk om voor de invoering van de PAS de NB vergunning
aan te vragen. Ons advies is, als u in 2014 of 2015 wilt gaan bouwen
of als u dicht bij Natura 2000 gebieden zit, 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.
Terugblik
Het eind van het jaar geeft ook de mogelijkheid om terug te kijken op
het afgelopen jaar. Voor ons is dit jaar, mede door onze enthousiaste
leden, omgevlogen. We hebben weer een aantal nieuwe
medewerkers mogen verwelkomen. Guus de Haan is in het voorjaar
begonnen in de advisering en Harry Slinkman op de vrachtwagen.
Daarnaast is in de winkel Laura Haarman begonnen als vervanging
van Monique Zandbelt.

De omzetten in de mengvoeders (in tegenstelling tot het landelijk
gemiddelde) blijven stijgen. De omzetstijging gaat de laatste
maanden zelfs zeer hard. Wij zijn op alle vlakken continue aan het
schakelen om overal alles weer iets verder te optimaliseren. De
omzetstijging in onze winkels blijft ondanks de financiële crisis
aanwezig.
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2013. Hiervoor
wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde
technische resultaten bij onze klanten en onze voerprijs van de
afgelopen tijd, blijven wij een topper in de regio. Iets wat wij in 2014
zeker zullen voortzetten.
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV
Zuid-Oost Salland prettige kerstdagen toewensen en een
voorspoedig en gezond 2014 voor u en uw gezin alsmede voor uw
bedrijf.
Hans Verheul

Ook op voergebied zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. De
vleeskuikensvoeders hebben we opnieuw samengesteld en in
combinatie met het startvoer van De Valk hebben we een zeer
economisch rendabele lijn samengesteld. Momenteel worden er door
onze vleeskuikenhouders zeer goede resultaten bereikt. Het
biggenvoer is nog beter op het voer van Denkavit afgestemd en de
overgang van het voer verloopt nu ook vaak vlekkeloos.
In alle sectoren wordt steeds meer voer op maat (in meel of
brokvorm) geleverd. Een service die wij eenvoudig aan onze klanten
kunnen bieden.
In de fabriek hebben we perslijn 1 opgewaardeerd en zijn er een
aantal kleine aanpassingen in de automatisering doorgevoerd om de
productie nog efficiënter te laten verlopen. We zijn druk bezig met de
vergunningen aan te vragen voor fase 1 van de verbouwing. Deze
hopen we voor het midden van volgend jaar gereed te hebben.
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Een nieuwe set afspraken

Uniformeringsafspraken bijgewerkt
Het is de bedoeling om de nieuwe uniformeringsafspraken per 1 januari
2014 ingevoerd zijn in de management informatiesystemen. Een overzicht
van de belangrijkste veranderingen.

De laatste update van de uniformeringsafspraken dateert van 2001.
Sindsdien is er veel veranderd. Hoog tijd dus voor een update. De nieuwe
set afspraken is tot stand gekomen onder projectleiding van Wageningen
UR Livestock Research, dit in opdracht van de vakgroep LTO
Varkenshouderij, het bestuur van SIVA en AgroConnect. Wat waren de
struikelblokken?
Marco Hol van DLV was betrokken bij de nieuwe uniformeringsafspraken.
Niet alle beslissingen waren volgens hem even makkelijk. Bijvoorbeeld of
het financiële resultaat per vierkante meter als nieuw kengetal moest
worden opgenomen. “Daar is best even discussie over geweest. Als iets
maar sporadisch wijzigt is de kans groter dat nieuwe waarden niet worden
doorgevoerd. Het valt of staat toch met
betrouwbaarheid, maar aan de andere kant als je
het niet doet gaat het ook nooit leven.”
Volgens Kasper Bekker, regiomanager van
TOPIGS Noord was de omrekeningsfactor van
levend naar geslacht gewicht ook een bevalling.
“Het moeten geen ingewikkelde formules worden,
maar er zijn veel verschillen. Zo is de inslachting
niet overal hetzelfde, er zijn rasverschillen en er
worden steeds meer beren geslacht.” Daar komt
volgens Bekker bij dat iedereen een eigen belang heeft. “Voerjongens
willen iets anders dan de slachterij.” Voor TOPIGS geldt dat ook: “Met een
ander rekenmodel kunnen we ineens twee kilo groei kwijt zijn. Was 800
gram groei eerst goed, dan wordt dat nu misschien 750 gram.”
Een ander punt was de omrekeningsfactor voor de levend op de
waagplaats afgeleverde vleesvarkens. Hol: “Een varken verliest gewicht
onderweg, nu wordt daar 4,5 kg gewicht per varken voorgerekend.
Iedereen weet dat 4,5 kg te veel is, maar niemand weet wat het wel moet
zijn. Daarom hebben we uiteindelijk maar besloten het op nul te zetten.”
Het percentage varkenshouders dat met waaggewichten werkt is volgens
Hol erg klein. “ Het heeft wel invloed op die bedrijven. Het is daarom
belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd.”
Elke varkenshouder gaat volgens Hol iets van de nieuwe afspraken
merken. “Al is het maar omdat de nieuwe getallen exclusief btw zijn. Dat is
dus even switchen.” Qua cijfers verwacht Hol dat de meeste
varkenshouders er niet zo veel van merken. “Misschien in de
overgangsfase, dat de varkens iets harder of minder hard groeien.”

Relatieve groeiverloop vleesvarkens.
Diversiteit in genetica en het houden van beren zorgen ervoor dat het
groeiverloop niet meer in één curve is te vatten voor alle vleesvarkens. Het
wordt nu mogelijk zelf een bedrijfsspecifieke gemiddelde groei in te voeren,
waarna het managementprogramma een bedrijfsspecifiek groeiverloop
uitrekent.
Productiviteit en efficiëntie van arbeid.
De groei van bedrijven en de komst van vreemd personeel zorgen voor
vraag naar kengetallen rond de inzet van
arbeid. Daarom twee nieuwe kengetallen:
arbeidsproductiviteit en arbeidsefficiëntie. De
arbeidseffectiviteit wordt uitgedrukt in het
aantal grootgebrachte biggen per zeug per
uur arbeid.
Voor de vleesvarkenshouder gaat het om
het totale geslachte afgeleverde gewicht per
uur arbeid.
Basis voor de vergelijking is een zo
nauwkeurig mogelijk invoer van gemaakte
arbeidsuren. Van eigenaar en medewerkers,
maar ook van gezinsleden en
zaterdaghulpen. De arbeidsefficiëntie wordt
berekend door het behaalde saldo af te
zetten tegen het aantal gemaakte arbeidsuren.
Diergezondheidskaart.
De gezondheidskaart is geen nieuw kengetal, maar een manier om de met
diergezondheid samenhangende kengetallen overzichtelijk te presenteren.
Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de uitval, de groei, de
gezondheidskosten, slachtafwijkingen en het antibioticagebruik. De
gezondheidskaart helpt om de gezondheidsstatus van bedrijven
eenvoudiger met elkaar te vergelijken.
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Productieresultaat.
Voerwinst en saldo zijn veel gebruikte kengetallen, maar zeggen
bijvoorbeeld nog niets over de tussen bedrijven sterk wisselende
arbeidskosten en mestafzetkosten. In het nieuwe kengetal
productieresultaat is dat wel het geval. Het productieresultaat is het saldo
minus mestkosten en arbeidskosten. Het productieresultaat wordt op
zeugenbedrijven uitgedrukt per gemiddeld aanwezige zeug, voor
vleesvarkens per m2 hokoppervlak.
Mineralen kengetallen.
Nieuw in de uniformeringsafspraken zijn kengetallen rond de mineralen. De
P-efficiëntie is al bekend vanuit het voerspoor en zegt iets over hoe
effectief de varkens omgaan met fosfaat. Dit kengetal wordt nu opgenomen
in de uniformeringsafspraken. Datzelfde geldt voor de kengetallen stikstofen fosfaatexcretie per 1.000 kilogram groei zoals die al bekend zijn binnen
Milieukeur. Basis voor deze kengetallen zijn de hoeveelheden
geproduceerde mest en de bijbehorende analyses.
Gemiddelde cycluslengte.
Berekeningen van kengetallen over korte
periodes variëren te sterk, zeker op
bedrijven met een meerwekensysteem. Er
komt een nieuw kengetal, de gemiddelde
cycluslengte, dat wordt meegenomen in
(onder andere) de berekening van de
bedrijfsworpindex en het aantal gespeende
en afgeleverde biggen per zeug per jaar.
Spier- en spekdikte.
In de waardering van vleesvarkens spelen de kengetallen spier- en
spekdikte de laatste jaren een belangrijke rol. Deze kengetallen zijn nu ook
opgenomen in de uniformeringsafspraken.
Combi-bedrijven.
Vanaf 2014 wordt niet meer gesproken over gesloten bedrijven, maar over
combi-bedrijven. Gesloten bedrijven zijn zelden helemaal gesloten en dus
is het geen goede naam. Combi-bedrijven vergelijken met zeugenbedrijven
of vleesvarkensbedrijven is ook lastig, bijvoorbeeld vanwege toedeling van
bepaalde kosten en andere gehanteerde interne gewichtsgrenzen. Voor
combi-bedrijven komen er daarom nieuwe kengetallen voor prestaties van
geboorte tot slacht: afgeleverd aantal vleesvarkens per gemiddeld
aanwezige zeug, het geslacht gewicht per gemiddeld aanwezige zeug, de
voerkosten per 100 kilo geslacht gewicht, het saldo zonder rente per 100
kilo geslacht gewicht en het percentage afgeleverde slachtvarkens.
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Exclusief BTW
Voortaan gaan de uniformeringsafspraken altijd uit van bedragen exclusief
BTW. Tot nu toe worden in de praktijk bedragen inclusief en exclusief BTW
door elkaar gebruikt. Dat geeft veel verwarring en een grote kans op
onjuiste vergelijkingen.
Recente groeimodellen.
Voor de berekening van het verloop van de voeropname zijn de nieuwste
groeimodellen toegevoegd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen
gelten, beren en borgen. Door het invoeren van de verhouding van de
seksen zijn de groeimodellen van de vleesvarkens nog meer
bedrijfsspecifiek te maken.
EW-waarden biggenvoer.
Bij het biggenvoer wordt in de praktijk
weinig gebruik gemaakt van de EWwaarden van het voer. Bij de
uniformeringsafspraken wordt daarom nu
uitgegaan van de daadwerkelijk gevoerde
kilo’s. Het kengetal voor het EW-verbruik
blijft wel bestaan.
Gewichten bijgesteld.
Binnen de kengetallen voor de
vleesvarkenshouderij wordt een deel van
de kengetallen gecorrigeerd voor een
groeitraject van 25-112 kilo. Omdat het
gemiddelde geslachte gewicht is gestegen wordt dit groeitraject aangepast
tot 25-117 kilo.
Van levend naar geslacht.
Het zwaarder slachten heeft ook gevolgen voor de omrekening van levend
naar geslacht gewicht, het inslachtingspercentage. Dat is aangepast en
bovendien krijgen zeugen, beren en borgen een eigen omrekeningsfactor.
Levend waaggewicht.
Nagenoeg alle vleesvarkens gaan tegenwoordig rechtstreeks van de
boerderij naar het slachthuis. Daarom vervalt het kengetal levend
waaggewicht.

8

Mestwetgeving 2014

3. Er vindt een verhoging plaats van de wettelijke werkingscoefficient
van varkensmest op zandgrond van 70 naar 80%. Dit heeft bijna
geen effect voor rundvee, wel wordt hierdoor de verwerking van
varkensmest gestimuleerd.
4. De fosfaatreparatiebemesting op bouwland ( Pw moet dan kleiner
zijn dan 25) mag ook met dierlijke mest uitgevoerd worden.

Onlangs hebben wij een bijeenkomst gevolgd van Schothorst Feed
Research over de nieuwe mestwetgeving voor 2014. Deze bijeenkomst
werd verzorgd door een deskundige van de DLV.
De meeste zaken zijn al wel door de 2e kamer geweest, maar zijn nog niet
vastgelegd in wettelijke kaders. De procedure, ook in europees verband, is
dat het Nitraatcomite (EU) op 19 december stemt over het Nederlandse
derogatieverzoek. Vervolgens moeten de maatregelen met alle
uitvoeringsdetails in de Nederlandse regelgeving worden opgenomen.
De volgende voorgenomen maatregelen van het 5e actie programma zijn
aangenomen door de tweede kamer:
1. De excretiefactoren van stikstof en
fosfaat moeten vanaf 2014 voor de
volle 100% worden ingerekend. Dit
was altijd nog 95%. Dit betekend een
verhoging van 5% van de totale
stikstof en fosfaat excretie per bedrijf.
Voorbeeld: een melkveebedrijf van 80
melkkoeien, 50 stuks jongvee en 50
ha zandgrond met derogatie, moest zonder BEX eerst 160 kuub
mest afvoeren, vanaf 2014: 293 kuub mest.
2. De fosfaatgebruiksnormen op grasland/bouwland worden verder
aangescherpt:
3de
4de
2009 2010
Fosfaat gebruiksnorm grasland
PAL > 50 hoog
100
90
PAL 27-50 (voldoende) 100
95
PAL < 27 (laag)
100
100
Fosfaat gebruiksnorm bouwland
Pw> 55 ( hoog)
85
75
Pw 36-55 (voldoende)
85
80
Pw < 36 (laag)
85
85

Gevolgen van bovengenoemde maatregelen zijn:
-een hogere productie van graasdieren vanaf 2014 van ongeveer 4,5
milj. kg fosfaat
-de lagere gebruiksnormen geven
een extra fosfaatproductie vanaf
2015 van ongeveer 9 milj. kg fosfaat.
Resultaat hiervan is dat het
mestoverschot stijgt, de hoeveelheid
te verwerken mest zal omhoog gaan
en de acceptatiegraad van de
akkerbouw zal dalen.
Ook zijn er voorstellen van vrijstelling van vernietigingsverbod op
zandgrond bij schade door droogte of vraat door emelten/engerlingen.
Voorwaarden hiervoor zijn:
• Zonder herinzaai verwachte opbrengst tenminste 25% lager.
• Oppervlakte van de betreffende percelen is tenminste 5% van
de totale bedrijfsoppervlakte.
• Rapport door onafhankelijk taxateur.
• Vooraf melden aan DR.

actieprogramma
5de
2011 2012 2013 2014 2015-`17
90
95
100

85
95
100

85
95
100

85
95
100

80
90
100

70
75
85

65
70
85

55
65
85

55
65
80

50
60
75

Daarnaast kan er vrijstelling komen bij infrastructurele werken.
Mestverwerking.
Het plan is ook dat er een stelsel van verplichte mestverwerking komt.
Indien het overschot niet groter is dan 100 kg fosfaat, dan wordt je
ervan vrijgesteld. Dit geldt ook indien het volledige overschot naar
landbouwers wordt afgezet binnen 20 km afstand.
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Begin tijdig met het optimaliseren
van uw lammeren stal!

Van het mestoverschot moeten de volgende hoeveelheden worden
verwerkt:
Regio
- oost:
- zuid:
- overig:

2014
15%
30%
5%

Hoe is het lammerseizoen afgelopen jaar verlopen? Wat ging er goed, zijn
er nog verbeter punten?

2015
30%
50%
10%

Wij vallen hier grotendeels in de regio Oost. Het is wel de bedoeling dat
de te verwerken hoeveelheid mest overdraagbaar wordt onder
bepaalde voorwaarden.
Kringloopwijzer.
De bedoeling is dat vanaf
2015 de kringloopwijzer
een wettelijke basis
krijgt, zodat hiermee
aangetoond kan worden
dat er eventueel meer
mest op eigen grond
aangewend mag worden.
De basis voor de
kringloopwijzer is de
BEX. Deelname hieraan
is dan in elk geval een
must. In 2014 kan alvast
ervaring worden opgedaan met de kringloopwijzer. Het programma
hiervoor is te downloaden via verantwoorde veehouderij. Ook gaat
CRV-mineraal deze module inbouwen in hun pakket.

Bij de meeste geitenhouders duurt het nog enkele maanden voordat de
lammerpiek weer begint. De komende periode is het dan ook aan te raden
om de lammerstal eens kritisch te bekijken en evt. mocht het nodig zijn aan
te passen. Het hoogste saldo per geit
begint met een goede opfok. Ook hier
geldt dat een goede voorbereiding het
halve werk betekent. Hierbij enkele tips
en adviezen:
Evalueer uw opfok
Wat zijn uw sterke punten en wat zijn
uw verbeterpunten voor dit seizoen?
Zorg dat u de sterke punten van het
afgelopen lammerseizoen dit jaar weer
net zo goed voor elkaar hebt. Het is een valkuil om te verwachten dat het
dit jaar weer goed gaat, zonder er goed op te letten.
Enkele aandachtspunten:
- Welke soort biest ga ik gebruiken en wanneer moet ik dit bestellen
- Hoe kan ik de lammeren het best en op tijd biest geven
- Hoeveel ruwvoer/luzerne ben ik nodig
- Wanneer moet ik melkpoeder en lammeren groeibrokbestellen
- Is er voldoende arbeid beschikbaar
- Is er voldoende bedrijfskleding voor in de lammerenstal
Aanpassen afdelingen
Omdat uw lammerenafdelingen leeg staan is het nu een geschikt moment
om aanpassingen te doen.
- Controleer de ventilatie (evt. afdeling uitroken)
- Tocht plekken afsluiten
- Controleer buizen en afdelingshekken
- Water voorzieningen controleren
- Ruiven, voerbakken plaatsen
- Vloeren evt. ontsmetten
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Meten = weten
Om goed in beeld te krijgen hoe uw opfok verloopt is het verstandig
gegevens te verzamelen. Denk hierbij aan uitval, oorzaak van uitval en
behandelingen per groep.
- Zorg voor duidelijke en goed leesbare invullijsten
- Weeg en meetapparatuur
voor zowel het
wegen/meten van
lammeren maar ook voor
het kalibreren van
drinkautomaten

Zwarte Pieten op bezoek bij Zuid Oost Salland
Zaterdag 23 november brachten
enkele zwarte pieten een
bezoek aan onze winkel in
Heeten. Vele kinderen waren
met hun fraaie kleurplaten
gekomen om deze in te leveren
bij de pieten. Natuurlijk gingen
ze óók met wat lekkers weer
naar huis.

Voeding drachtige geiten
Vanaf het moment van dekken tot
het moment van aflammeren is het
van groot belang om de conditie
van de geiten goed te blijven
controleren. De drachtige geiten
mogen niet teveel groeien in
conditie. Het is zorg om voldoende eiwit te blijven voeren en evt. het
energie/zetmeelgehalte te verlagen.
Gezonde hoogdrachtige geiten = vitale lammeren,

De pieten hadden allerlei
soorten snoepgoed mee
gebracht om uit te delen .

De mooiste kleurplaten worden
beloond met een cadeautje.

We willen graag alle kinderen
bedanken voor hun komst naar onze
winkel.
Het was Geweldig !!!
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Winnaars
“Raad het gewicht van de mengvoerzak”

Kampioen
Tijdens de clubshow van Pels en Pluim
in Laren is onze klant Stefan
Braakman kampioen geworden met
zijn jonge ram. De nationale
jeugdshow in Laren is een van de
belangrijkste en is voor jeugdleden uit
heel Nederland.

Het gewicht is bekend en ook de twee winnaars zijn bekend.
In de
menvoerzak zat
11,82 kg. De
Heer
Raamsman uit
Haarle zat er in
de eerst week in
Hardenberg er
het dichts bij.

Stefan fokt met 6 voedsters en 4 rammen.
Alles is eigen fok. Hij kruist weer terug met
de grootouders om in dezelfde bloedlijn te
blijven.

Tijdens de
rundveedagen
in Hardenberg,
zat de heer
Ten Dam uit
Holten er het
dichts bij en
zijn zij de
winaars van de
1.000 kg
brokken.

Elke voedster krijgt maar 1 nestje per
jaar. De jongen worden meestal in april
of mei geboren zodat als het
showseizoen begint ze op hun mooist
zijn.
Wij willen Stefan dan ook van harte
feliciteren met het kampioenschap.
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