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Het groeiseizoen is goed begonnen. De tweede snee zit op een
aantal plaatsen al weer in de kuil. Ook voor de rest staan de meeste
gewassen er goed bij. Dus misschien dat we dit jaar eindelijk de
goede oogsten krijgen waar wij al zo lang op wachten. Dan kan de
mengvoerprijs misschien eindelijk weer naar acceptabele niveaus
zakken.
Grondstofprijzen
De vooruitzichten zijn goed en dit zien we in de dagprijzen van
granen en eiwitrijke grondstoffen terug. De forse stijging van de
afgelopen periode is weer aardig teniet gedaan en misschien zet de
daling de komende periode verder door.
De prijzen lijken daarom de komende tijd langzaam te dalen. Voor
een echte daling is een verder daling van de grondstoffen nodig.
Open dag vleesvarkensbedrijf
Op zaterdag 17 mei is er bij Peter en Lobke Smeenk aan de
Koersweg 2a te Haarle een succesvolle open dag georganiseerd. De
mooie nieuwe stal is door veel mensen uit de regio en daarbuiten
bekeken. Het is mooi om te zien hoe de animo van verre, maar ook
uit Haarle, aanwezig is voor het bezichtigen van dit mooie
vleesvarkensbedrijf. We willen de familie Smeenk dan ook bedanken
voor de mogelijkheid om de open dag te organiseren en ze veel
succes toewensen met de nieuwe stal.

.

Onderhoud Stationsweg
Begin juni zal de Stationsweg voor onderhoud aan het riool en
wegdek er een aantal weken uit liggen. Om ons te bereiken zult u de
eerste weken van juni vanaf de Wolterinksweg ons terrein op moeten
rijden. Vanaf de Poggenbeltweg zijn wij dan niet bereikbaar. In de
tweede fase zijn wij juist alleen bereikbaar vanaf de Poggenbeltweg.
We zullen er voor zorgen dat de bewegwijzering duidelijk de
bereikbaarheid zal aangeven.

.
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Inname granen.
Ook dit jaar neemt de CAVV weer eigen verbouwd graan (tarwe,
triticale, gerst, rogge en maïs) in, via het z.g. poortwachtersysteem.
Indien u hiervoor nog geen papieren van de CAVV heeft ontvangen,
kunt u dit op ons kantoor melden. Deze papieren zijn noodzakelijk
om een goede kwaliteit van ons product te kunnen waarborgen.
Deze papieren moeten terug gestuurd worden voor de aanvang van
de oogst en zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd door
onze voorlichter.
Daarnaast dienen wij eerst een monster van het graan te ontvangen
voor een vochtbepaling, alvorens wij het graan in nemen. Bij vragen
bel gerust uw voorlichter of naar ons kantoor.

De nieuwe PAS, een verlichting of een strop
Op 25 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de
Programmatische Aanpak Stikstof aangenomen. De PAS kent een andere
wijze van vergunningverlening dan de huidige Natuurbeschermingswet.
Wat houdt de nieuwe wijze van vergunningverlening in en wat zijn de
gevolgen hiervan?
Huidige wijze van vergunningverlening in een notendop

Vakantieperiode
Ook al lijkt het nog ver weg, maar eind juni beginnen de vakanties
weer. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor,
voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u goed kunnen
blijven bedienen. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle
werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.
Daarnaast willen wij u ook alvast een goede en zonnige vakantie
toewensen.

Op grond van de huidige Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) kan een Nb
vergunning worden verkregen indien een bedrijf geen nadelige effecten
heeft op een Natura 2000gebied. Dit kan door
ammoniakrechten uit het
verleden (de milieuvergunning
van 1994 en verder) of door
extern salderen (het aankopen
van ammoniakrechten van een
nabij gelegen bedrijf, waarbij de
ammoniakbelasting (depositie)
op het natuurgebied op
geenenkele plek hoger wordt)

Nieuwe premixsilo’s
Momenteel wordt hard gewerkt aan de 3 nieuwe premixsilo’s in
Haarle. Hierdoor kunnen we nog meer producten automatisch
doseren. Doordat er daardoor minder handbijstort noodzakelijk is,
kan de productie efficiënter verlopen. De verwachting is, dat wij de
silo’s eind juni in bedrijf kunnen nemen.

Op grond van de huidige Natuurbeschermingswet hebben ondernemers
dus zelf mogelijkheden om ervoor te zorgen dat zij een
natuurbeschermingswetvergunning kunnen verkrijgen, mits er uiteraard
voldoende ammoniakrechten verkrijgbaar zijn. Door ammoniakrechten aan
te kopen en daarmee extern te salderen, kan over het algemeen een
vergunning worden verkregen.

Hans Verheul

Vergunningverlening in de PAS
In het wetsvoorstel voor de PAS is dit anders; ondernemers hebben zelf
geen invloed meer op het verkrijgen van een vergunning. Bestaande
rechten uit het verleden blijven van kracht, maar voor een uitbreiding,
worden ondernemers geheel afhankelijk van de medewerking van het
bevoegd gezag.
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Verbod extern salderen
Zoals het er nu naar lijkt, zal de
mogelijkheid van externe saldering,
zoals nu nog mogelijk is, komen te
vervallen. Sterker nog, het wetsvoorstel
kent in beginsel een verbod op extern
salderen. Dit verbod is niet van toepassing op vergunningen die worden
aangevraagd vóór inwerkingtreding van de PAS.
Doordat de mogelijkheid van extern salderen komt te vervallen, hebben
ondernemers zelf het verkrijgen van een
natuurbeschermingswetvergunning in het geheel niet meer in handen. De
provincie gaat de ontwikkelingsruimte toewijzen.

Weliswaar is er een motie van Geurts aangenomen, waarin wordt
uitgesproken dat 5,6 kiloton van de ontwikkelingsruimte beschikbaar komt
voor ontwikkeling van agrarisch bedrijven, maar dit wordt niet in het
wetsvoorstel vastgelegd.
Drempelwaarden
Nieuw in het wetsvoorstel voor de PAS is de invoering van
drempelwaarden. Wanneer aan deze drempelwaarden wordt voldaan, is
geen Nb vergunning nodig. Waarschijnlijk alleen maar een meldingsplicht.
Dit betekent geen beperking en geen legeskosten.
De drempelwaarde wordt waarschijnlijk omschreven als een maximale
hoeveelheid stikstofdepositie (zoveel Mol ammoniak op de rand van een
natuurgebied. Dit betekent dat als het bedrijf een stikstofdepositie
(ammoniak belasting) veroorzaakt op een Natura 2000-gebied die niet de
grenswaarde overschrijdt, het bedrijf niet vergunningsplichtig is en dus
geen beperkingen op basis van de NB vergunning heeft.

Toedeling ontwikkelingsruimte
Wanneer een vergunning na het
inwerktreden van de PAS een Nb
vergunning wordt aangevraagd en
het project leidt tot nadelige effecten
door een toename van de
stikstofdepositie, dan is
ontwikkelingsruimte benodigd. Deze
ontwikkelingsruimte kan door het
bevoegd gezag worden toegekend
Het bevoegd gezag heeft dus
vrijheid bij het toedelen van ontwikkelingsruimte. Daarbij zijn voorts een
aantal andere elementen van belang.

Wat deze grenswaarde zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Er wordt
in de wandelgangen gesproken over 1,0 of 0,3 Mol.
Conclusie
De PAS kent een andere wijze van vergunningverlening dan de huidige
Natuurbeschermingswet. Een belangrijk verschil is dat er drempelwaarden
worden geïntroduceerd. Een ander belangrijk verschil is dat de
mogelijkheid van extern salderen waarschijnlijk komt te vervallen. Daardoor
hebben ondernemers zelf geen invloed meer op het verkrijgen van een
natuurbeschermingswetvergunning.

In de eerste plaats is van belang dat wanneer er geen ontwikkelingsruimte
in de regio beschikbaar is, er geen vergunning kan worden verkregen.

Wanneer men zo min mogelijk risico wil lopen kan het daarom
raadzaam zijn om nog een natuurbeschermingswetvergunning aan te
vragen op grond van de huidige Natuurbeschermingswet. Nu hebben
ondernemers namelijk zelf nog mogelijkheden om ervoor te zorgen
dat zij een natuurbeschermingswetvergunning kunnen verkrijgen,
mits er uiteraard voldoende ammoniakrechten voor een acceptabele
prijs verkrijgbaar zijn.

In de tweede plaats is van belang dat het bevoegd gezag de mogelijkheid
heeft om zogenaamde prioritaire projecten aan te wijzen en daarvoor
ontwikkelingsruimte te reserveren. Concreet betekent dit dat wanneer het
bevoegd gezag de beschikbare ontwikkelingsruimte wil toekennen aan
bijvoorbeeld infrastructuur, het daarvoor de mogelijkheid heeft.
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Kokers e.d.
Check of de ventilatie nog goed functioneert. Als er een koker dicht
gestaan heeft (bijvoorbeeld omdat de ventilator uit stond), let er dan op dat
deze weer open en schoon is. Ook eventuele aangebrachte materialen, die
de instroom van de ventilator verkleinen, moeten verwijderd worden.

Voorjaarsmaatregelen
We hebben de winter achter de rug met koude perioden. Momenten
waarop we volop moeten stoken en de ventilatie op een minimum stand
staat. De lente is aangebroken en dat betekent dat we weer op een aantal
andere zaken moeten letten. Ondanks dat het nog geen zomer is kunnen
we de komende periode zeker een aantal warme dagen verwachten.
Luchtwasser
Denk eraan dat het ventilatieniveau de komende
periode flink kan gaan toenemen. Hierdoor zal de
luchtwasser ook meer uitgaande lucht moeten
gaan wassen. Als deze nog (deels) vervuild is, zal
de benodigde hogere ventilatiebehoefte moeilijker
gehaald worden en de temperaturen in de
afdelingen gaan toenemen. Hierdoor komt de
voeropname onder druk te staan (en daarmee
bijvoorbeeld ook de groei van de varkens of de
melkproductie van de zeugen).

Instellingen
Bij diverse stallen zijn de instellingen van de ventilatieregeling aangepast
in verband met het koude(re) weer. Nu de lente er is, moeten deze weer
aan de lente/zomer aangepast worden. Zorg ervoor dat u (en uw
ventilatiesysteem) klaar zijn voor de komende periode en dat uw resultaten
op peil blijven. Mocht u er zelf niet uit kunnen komen, dan zijn er
specialisten die u daar bij willen helpen. Uw adviseur kan u in contact laten
komen met deze specialisten.

Luchtinlaat
In de koude perioden wordt er minder geventileerd en wordt er bij een
aantal stallen gebruik gemaakt van de
winterinlaat. Denk eraan dat u de
winterinlaat weer sluit, want nu de zon
meer kracht krijgt wordt de lucht uit de
winterinlaat te warm, waardoor de
temperatuur in de stal te veel oploopt.
Bij een aantal stallen zijn
filters/inlaatdoeken aangebracht. De
kans is groot dat deze in de winter
(deels) verstopt geraakt zijn. Zorg
ervoor dat deze weer gereinigd worden. Als de onderdruk in de afdelingen
te groot wordt heeft dit grote nadelige gevolgen voor het ventilatiepatroon.
Er zal mogelijk lek-lucht binnenkomen. Controleer de stal eens kritisch en
zorg ervoor dat er alleen lucht binnenkomt via de luchtinlaat.
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Mestbeleid.

Droogstandsrantsoenen melkkoeien.

Hieronder volgen een paar actuele aandachtspunten voor het mestbeleid
van dit jaar:
-

indien u voor dit
jaar weer
derogatie wilt,
moet u dat
aanvragen voor
13 juni!

-

als u dit jaar toch
meer dan 20%
maïsland heeft of
kunstmestfosfaat
hebt gebruikt ,
moet u dit melden via een voorziening. Dit dient ook voor 13 juni te
gebeuren.

-

Op de Schothorst is weer een grote proef afgesloten over
droogstandsvoeding. Hierbij is gekozen als uitgangspunt voor een
droogstandsrantsoen dat wat afwijkend was van het gangbare
droogstandsrantsoen op de Schothorst. Ze wilden in dit onderzoek het
effect van anionische zouten onderzoeken en tot welk niveau het eiwit- en
fosforgehalte terug gebracht kan worden in het droogstandsrantsoen.
Hieronder in de tabel staat het gebruikte droogstandsrantsoen voor dit
onderzoek en het gangbare praktijkrantsoen dat normaal werd gehanteerd
door de Schothorst:

Maïssilage
Grassilage
Tarwestro
Hooi
Sojaschroot

zoals bekend mag dit jaar op zandgrond in Overijssel nog maar 230
kg N uit dierlijke mest gebruikt worden bij derogatie. Indien u kleiof veengrond hebt , mag dat 250 kg N zijn. Welke grondsoort het is
bij twijfelgevallen kunt u zien op DR-loket onder bekijken en
grondsoortenkaart.

Bij 230 kg N uit dierlijke mest op grasland betekend dit wel dat er iets meer
ruimte is voor N uit kunstmest. Bij beweiden: nog 146 kg N uit
kunstmest:dit is omgerekend 542 kg KAS(en dat was 509 kg KAS)
Bij volledig maaien mag dan nog 182 kg N gestrooid worden. Dit is 674 kg
KAS(dit was 630 kg KAS)
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(ds)
(ds)
(ds)
(ds)
(ds)

Proefrantsoen
40%
35%
15%
5%
5%

Praktijkrantsoen
20%
42%
14%
11%
3%

Alle koeien die droog werden gezet kwamen in eerste instantie op het
proefrantsoen. Hierbij werden experimenten uitgevoerd met het bijvoeren
van anionische zouten via aanvullend krachtvoer. Hierbij werden de lengte
van het bijvoeren van die anionische
zouten en de hoeveelheid gevarieerd.
Daarnaast werd gekeken naar de
hoogte van het ruw eiwit en fosfor.
Tijdens het experiment bleken in alle
proefgroepen meerdere gevallen van
melkziekte voor te komen. En ook in
die mate dat op een gegeven moment
is besloten om terug te vallen op het
gangbare praktijkrantsoen(dus minder
mais en meer stro). Bij deze dieren kwam vanaf die periode geen
melkziekte meer voor.
Conclusie die wij hieruit trekken is dat de anionische zouten niet werken bij
het proefrantsoen en dat indien het basisrantsoen voor de droogstaande
koe gewoon goed is(het praktijkrantsoen in dit geval) het niet nodig is om
anionische zouten bij te voeren.

10

Bij analyse van de verschillen in rantsoenkenmerken anders dan de
mineralen, valt op dat de koeien uit de praktijkbehandeling een lagere
droge stof opname en daarmee een lagere VEM dekking hadden dan de
dieren uit de andere behandelingen. Omdat de koeien in het experiment
meer droge stof opgenomen hebben dan gepland, is de energie-opname
hoog geweest. Een goede schatting van de te verwachten voeropname is
belangrijk om een te hoge
VEM-dekking in de
droogstand te voorkomen.
Zeker wanneer krachtvoer
verstrekt wordt aan
droogstaande koeien moet
rekening gehouden worden
met een hogere drogestof
opname. Mogelijk is een wat
lagere energiedichtheid van
het rantsoen en daarmee een
hoger structuurgehalte
positief voor de preventie van
een te hoge VEM-dekking in de droogstand. Voor wat betreft het
eiwitgehalte in het droogstandrantsoen kan gesteld worden dat een niveau
van 115 gr RE / kg DS geen probleem oplevert.

Open dag Familie Peter en Lobke Smeenk,
Op zaterdags 17 mei jl. heeft de succesvolle open dag bij de familie
Smeenk in Haarle plaats gevonden. Velen van u hebben van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om te komen kijken in deze nieuwe
vleesvarkensstal stal.
Hier was onder meer de nieuwe combiroosters te bewonderen, waar dichte
vloer wordt gecombineerd met urinespleten. Daarnaast was het unieke
luchtinlaat systeem (Oohman) te zien, hier heeft de familie Smeenk al
geruime tijd goede ervaring mee in de andere stal. Ook aan de
“niet”varkenshouders was gedacht, er waren al 5 jonge biggen aanwezig in
de nieuwe stal die in een dik pak stro
vol op genoten van alle aandacht die
ze kregen.
Ook was erg gelegenheid om het
heerlijke varkensvlees te proeven,
Dit werd aangeboden in de vorm van
een broodje beenham wat mede
mogelijk werd gemaakt door
“vlees”varkenshandel Willy Tijs.
Al met al een geslaagde opendag
mede door het mooie weer en de
medewerking van zowel de familie Smeenk als de deelnemende bedrijven.
Kort na de opendag hebben de bezoekers plaatsgemaakt voor de eerste
biggen.
CAVV Zuid-Oost Salland wenst Peter en Lobke heel veel “ondernemers”
plezier met de nieuwe vleesvarkensstal.
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Vliegenbestrijding
Verkrijgbaar bij ZOS
Veerust super-spray spuitbus tegen vliegen op
rundvee.
Biviclip oorlabels tegen vliegen op rundvee.
Pour-on tegen vliegen, voor gebruik op rundvee.
Quick Bayt spray spuitmiddel tegen volwassen vliegen in ruimtes.
Fly-bait smeermiddel tegen volwassen vliegen in stallen.
Permanent stalspuitmidel tegen vliegen in stallen.
Dimilin madendood granulaat tegen maden en vliegenlarven.
Dimilin madendood concentraat tegen maden en vliegenlarven als spuit of
giet middel.
Fendona SC concentraat tegen vliegende en kruipende insecten in
stallen, woon en verblijfsruimten.
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