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Winkel nieuws

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Samenwerken is iets wat
door een coöperatie uitgevonden zou kunnen zijn. Samenwerken is
de basis van een coöperatie. Zo begon Wim Brilman, de directeur
van de CBM (Coöperatieve belangenvereniging Melkgeitenhouderij
midden Nederland) pas zijn verhaal. En hiermee sla je de spijker
meteen op zijn kop. Een goede coöperatie gaat over samenwerken,
want samen sta je sterk. Dat zien we ook bij CAVV Zuid-Oost
Salland. Wij als coöperatie werken samen met onze leden en
leveranciers. Maar ook intern lossen we het samen op. Dat vergroot
de kracht van de onderneming en ik denk dat we als CAVV ZuidOost Salland daar een goed voorbeeld voor zijn. De omzet van de
coöperatie loopt super goed en zoals het boekjaar 2013 laat zien,
zorgt de omzetstijging weer voor een lagere kostprijs. Iets waar al
onze leden van mee profiteren. Door samen te werken kunnen we de
omzet goed aan en draait de fabriek goed. Uw CAVV heeft vorig jaar
een goed jaar gedraaid. Onze mengvoeder-omzet is met bijna 15%
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.
Op de jaarvergadering van 25 maart jl. wordt de volgende nabetaling
voorgesteld gesteld:
Mengvoeders:
EUR 1,00 per ton (incl. B.T.W.)
Kunstmeststoffen:
geen nabetaling
(excl. kalk)
Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.
Doordat wij de marge op kunstmest verscherpt hebben, omdat
Ecotrans het efficiënt kan rondbrengen, is besloten geen nabetaling
op de kunstmest uit te keren.

.

Jaarvergadering
Op het moment van schrijven moet de jaarvergadering nog komen.
Belangrijk is, dat we de knoop gaan doorhakken of de voorgestelde
uitbreiding zal doorgaan. Dit is een belangrijke stap voor de
coöperatie. Want na de brand heeft de coöperatie niet meer een
dergelijk bedrag geïnvesteerd. Helaas zijn de notulen van vorig jaar
door een fout niet meegestuurd. Deze hebben we op de
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jaarvergadering uitgedeeld. Bent u niet op de jaarvergadering
geweest en wilt u graag de notulen als nog ontvangen, bel of mail
dan even, dan sturen wij deze per post toe.

Tankmelk mineralen.

Grondstofprijzen
Naar aanleiding van de extreme dagprijsstijging van de sojaproducten, zijn de graan producten ook hard gestegen. Dit terwijl er
helemaal geen slechte berichten zijn. Het weer en de voorspellingen
zijn goed. Echter de invloed hiervan op de mengvoerprijs voor de
komende maand zal minimaal zijn.
Sector dag rundvee
Op 4 maart is onze jaarlijkse rundveestudiedag geweest. De
opkomst was weer goed. In de ochtend zijn we geïnformeerd over de
toekomstige ontwikkelingen inzake toeslagrechten en het mestbeleid.
‘s middags hebben wij het mooie bedrijf van de familie Poppe mogen
bezoeken. Dit is zeer leerzaam geweest.
Kunstmeststoffen
Vorig jaar heeft u het al kunnen zien, dat wij het transport van de
kunstmest hebben uitbesteed aan Ecotrans. Dit is heel goed bevallen
en doen wij dit jaar weer. Hierdoor kunnen wij de marge op de
kunstmest verder verlagen. Belangrijk 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.
Gewasbeschermingsmiddelen verkoop
In maart hebben wij weer onze jaarlijkse audit van het CDG
(Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) voor de
verkoop van professionele gewasbeschermings-middelen weer
gehad. Dit certificaat is noodzakelijk om professionele
gewasbeschermingsmiddelen te mogen verkopen. Wij als Zuid-Oost
Salland willen onze klanten een compleet pakket kunnen blijven
bieden en blijven daarmee professionele
gewasbeschermingsmiddelen in Heeten verkopen.
Hans Verheul

Sinds ongeveer een jaar is het mogelijk om enkele belangrijke
mineralen gehalten via de tankmelk te onderzoeken. Deze geven
een goede indicatie over de mineralen status van uw dieren. Let op:
dit gaat uiteraard alleen om de melkgevende dieren! Voor dit
onderzoek kunt u zich aanmelden bij de gezondheidsdienst voor
dieren. In eerste instantie richtte het onderzoek zich op het gehalte
aan Selenium en Jodium in de melk. Vanaf begin dit jaar is dat
uitgebreid met Koper. U kunt kiezen uit 3 pakketten: 2 keer per
jaar(in januari en juli): pakket Basis; 4 keer per jaar(in januari,mei,juli
en november: pakket Standaard en als laatste 6 keer per
jaar(januari,maart,mei,juli,september
en november): pakket Uitgebreid. Wij
raden aan om mee te doen aan pakket
Basis. Dit pakket kost 72,50 euro per
jaar. Op de uitslag vind u een
vergelijking met andere deelnemers
aan GD Tankmelk Mineralen,een
overzicht van de vorige metingen op uw bedrijf en een advies bij uw
uitslag. Hiervoor staan er referentiewaarden vermeld en kunt u in een
oogopslag zien of de waarden van het tankmelk onderzoek in de
juiste klasse vallen. Recentelijk is de norm voor Selenium nog
bijgesteld: de ondergrens van de normale waarde was eerst 20, dit is
verlaagd naar 16. De waarden worden ingedeeld naar 5 klassen:
tekort,laag normaal, normaal,hoog normaal en mogelijke overmaat.
Voor Selenium is dit bijvoorbeeld als volgt:
Tekort:
<10
Laag normaal
10-16
Normaal
16-35
Hoog normaal
35-45
Mogelijk overmaat
>45
Indien u uitslagen krijgt van de tankmelk mineralen die niet in de
klasse normaal vallen, dan graag contact opnemen met uw
voorlichter. Meestal is met bijsturing van de voeding dit probleem wel
op te lossen.
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Geslaagde studiedag melkveehouderij.
Op dinsdag 4 maart jl heeft onze studiedag voor de melkveehouderij
wederom plaats gevonden. De opkomst was met ruim 60 personen
uitstekend te noemen. Als inleider was de heer Freddy Keurhorst van
de DLV uitgenodigd. Als eerste onderwerp behandelde hij
actualiteiten van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid.
Hierbij gaf hij aan dat het dit jaar vooral van belang is om de
toeslagrechten in eigendom te hebben. Dit vormt de basis voor de
extra toeslag boven op de betalingsrechten vanaf 2015. Ook dienen
de bedrijven vanaf volgend jaar als actief landbouwbedrijf
geregistreerd te zijn. Hierbij is onder andere het hebben van een KvK
nummer van belang. Vanaf 2015 gaat het voor het verkrijgen van
zoveel mogelijk betalingsrechten er om, om
zoveel mogelijk ha grond geregistreerd te
hebben bij de gecombineerde opgave. Er
komen ook vergroeningseisen vanaf 2015 om
de toeslag op de basispremie te kunnen
ontvangen. Voor veruit de meeste
melkveehouders zal dit meevallen indien men
minimaal 75% blijvend of tijdelijk grasland
heeft.
Als tweede onderwerp behandelde Freddy
Keurhorst het nieuwe mestbeleid vanaf dit
jaar. Hierin zitten nog veel onzekerheden, zo
is het bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk of
er wel derogatie voor dit huidige jaar komt. Ook rond de
mestverwerkingsplicht is nog niet alles duidelijk. Wel is duidelijk dat
de BEX een zeer belangrijk instrument blijft richting de toekomst.
Na het stamppotbuffet in de middag gingen we naar het bedrijf van
de familie Poppe. Hier kregen we rondleidingen en werden onder
andere het gebruik van vezelhennep, jongvee opfok en voeren van
hoogproductieve koeien verder uitgediept. Er werd uiteraard
afgesloten met een hapje en drankje en de familie Poppe werd
bedankt voor de gastvrijheid en rondleidingen op hun mooie bedrijf.

Wat houdt de nieuwe meststoffenwet in voor u als
melkgeitenhouder.
Net voor de kerstdagen is de eerste kamer akkoord gegaan met de
nieuwe meststoffenwet. De nieuwe mestwet is vanaf 1 januari 2014
in werking getreden. De basis van de wet is heel simpel, iedere
veehouder die meer mest produceert dan hij op zijn eigen grond kwijt
kan, moet een deel van het overschot verwerken. De hoeveelheid
mest die er verwerkt moet worden is per regio verschillend. Voor de
regio Oost geldt een verwerkingsplicht van 15%. De definitie van
mestverwerking is: mest is verwerkt als het in welke vorm dan ook
naar het buitenland gaat of wanneer het binnen Nederland, wel of
niet in bewerkte vorm buiten de landbouw wordt afgezet. Mest
verwerkers en intermediairs die de mest laten verwerken, moeten als
zodanig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
geregistreerd zijn. Echter zijn er enkele uitzonderingen op de
verwerkingsplicht. De belangrijkste
uitzondering voor melkgeitenhouders is,
strorijke mest wordt vrijgesteld van
verwerking.
In de tweede kamer is een amendement
(aanpassing) op de meststoffenwet
aangenomen om een uitzondering van de
verwerkingsplicht mogelijk te maken. Op dit moment wordt gekeken
of deze uitzondering er ook door komt. De moeilijkheid in deze is om
een voldoende duidelijke definitie voor stromest te maken. Immers
niet alle mest is ook strorijke mest. Het ligt voor de hand om daarbij
een link te maken met de huisvestingssystemen die gebaseerd zijn
op stro. Voor de geitenhouderij geldt voor 99% van de bedrijven dat
de dieren op stro gehuisvest zijn. Er zijn ook dier categorieën waarbij
veel meer systemen of veel minder stro gebruikt worden, daarvoor
vraagt deze uitwerking extra tijd. Het blijft dus wel zo dat wanneer
een melkgeiten houder meer mest produceert,dan geplaatst kan
worden op eigen grond, er mest moet worden afgevoerd.
Er hoeft echter zoals het nu lijkt geen stromest te worden verwerkt.
Bron: LTO Noord
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Voeding
Voeding is een duidelijke succesfactor. Op bedrijven met weinig
problemen krijgen beren voer met een hoger EW-gehalte in het
groeivoer en meer aminozuren in start- en eindvoer. Op bedrijven die
de bijproducten tarwezetmeel, tarwegistconcentraat,
aardappelstoomschillen voeren is het berengedrag beter. CCM lijkt
juist minder gewenst.

Succesvol beren houden
Beren houden vraagt om goed management op alle terreinen:
voeding, gezondheid, klimaat, huisvesting en verzorging. Dan zijn er
weinig gedragsproblemen en huidbeschadigingen. Dat blijkt uit een
onderzoek op zeventig praktijkbedrijven.
Het praktijkonderzoek is uitgevoerd door WUR onder leiding van
Carola van der Peet-Schwering. In opdracht van het Ministerie van
EZ en het PVV zijn op 70 praktijkbedrijven zijn
gedragswaarnemingen en geluidsmetingen uitgevoerd,
huidbeschadigingen en beenwerk beoordeeld en alle gegevens
vastgelegd qua huisvesting, voeding, groei, uitval, slachtresultaten
en dergelijke. De verschillen tussen de bedrijven zijn groot, waardoor
het mogelijk werd te zoeken naar succesfactoren. In het rapport ‘

Voeren aan de lange trog of een ander systeem met weinig beren
per vreetplaats geeft minder problemen, ook met het schreeuwen
van de varkens. Een beperkt voerschema werkt negatief. Aan de
lange trog moet dus wel ruim worden gevoerd. Een vreemde factor is
dat abrupte voerovergangen geen negatief effect blijken te hebben
op berengedrag en huidbeschadigingen. Voldoende water
verstrekken is nodig, een te lage waterafgifte werkt negatief.
Warm
In stallen waar het warmer is,
komt minder ongewenst
gedrag en huidbeschadigingen
voor. Vloerverwarming heeft
echter geen positief effect, net
als deur- of voergangventilatie.
Een deels open hokafscheiding
werkt beter dan een geheel
dichte afscheiding.

Hygiëne
Er zijn maar weinig factoren
gevonden die invloed hebben op
berengeur. De belangrijkste factor
die invloed heeft op berengeur
blijkt hygiëne. Op bedrijven met
weinig berengeur zijn beren
schoon, net als de vloeren en
roosters. Hokbevuiling voorkomen
blijkt dus van belang. Het
onderzoek laat zien dat roosters
met een spleetbreedte van meer
dan 18 mm (beton) of meer dan 16 mm (staal) beter zijn. Een goede
kwaliteit van de dichte vloer (niet ruw) is noodzakelijk. Een goede
hygiëne betekent tegelijkertijd ook minder berengedrag en
huidbeschadigingen. Dat geldt tevens bij een schone drinkwater- en
voervoorziening.

Dierverzorger
De dierverzorger speelt een stevige rol bij succesvol beren houden.
Is er meer dan een verzorging en vaker dan een keer per dag
controle dan zijn er minder problemen. Zijn de beren niet bang
(gemeten door te kijken naar vluchtgedrag van beren) dan scoren ze
beter. De verzorging speelt verder een rol bij diergezondheid. Meer
aandacht voor gezondheid, door bijvoorbeeld vaker vaccineren in de
opfok en zieke dieren sneller uit het hok halen, heeft een positief
effect op de beren.

7

8

Opendag Familie Horenberg
Op vrijdag 28 februari jl. heeft de zeer
succesvolle opendag bij de familie Horenberg
plaats gevonden. Velen van u hebben van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om te komen
kijken in deze prachtige nieuwe rundvee stal.
Dat de stal vernieuwend is, bleek ook wel uit het
gigantische bezoekers aantal. Tijdens de
opendag waren o.a. 4 nieuwe melkrobots, 4
automatische voetbaden,een ligboxen
instrooisysteem en een emissie arme vloer met
rubberen toplaag te zien.
Kort na de opendag hebben de
bezoekers plaatsgemaakt voor
melkkoeien. Op dit moment worden
de koeien naar volle tevredenheid
van koe en veehouders gemolken.
CAVV Zuid-Oost Salland wenst de
familie Horenberg heel veel “ondernemers” plezier met de nieuwe
rundvee stal!
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Hallo ik ben Teun,
Ik ben Teun Wibbelink, 10 jaar en woon in Bathmen. Ik heb 14
kippen waar ik heel erg gek mee ben. De eieren die ze leggen
verkoop ik zelf in de
buurt en aan familie.
Mijn droom is om
legkippenboer te
worden.
De kippen verzorg en
voer ik zelf.
Zelfs zo goed dat ik al
drie weken 100% leg
heb.
Natuurlijk komt dat
ook door het goede
voer van
Zuid Oost Salland!
Groetjes Teun Wibbelink
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