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Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van schrijven staan de vakanties voor de deur, terwijl 
op het moment dat u dit leest de meeste vakanties alweer achter de 
rug zijn. De weersverwachtingen lijken goed. Heerlijk afwisselend 
weer met vele warme dagen. De regen die voorspeld wordt, moet 
wel vallen, want anders wordt het toch echt te droog. Dat is voor het 
grasland, maïs en andere gewassen ook mooi weer. Alles staat er 
ook goed bij. En, eigenlijk geldt dat voor geheel Europa. Er wordt dan 
ook een goede oogst verwacht. De eerste gerst, tarwe en triticale is 
binnen en de opbrengsten zijn goed. Dit zien we ook in de 
grondstofprijzen, die hard dalen. 
De voerprijzen zijn ook aan het dalen. Helaas dat andere delen van 
de keten hier al een voorsprong op nemen door de opbrengstprijzen 
(soms zelfs fors) te verlagen. De vleesvarkensprijs is weer hard 
gedaald en ook de melk is aan het dalen. De vleeskuikenhouders 
hebben ook last van de niet te hoge opbrengstprijzen, maar daar 
wordt nog steeds geld verdient. 
Qua mengvoeromzet zien we momenteel een harde stijging. Een 
teken, dat de kleine regiocoöperatie gewaardeerd wordt. De stijging 
heeft ook een klein minpuntje. Hierdoor wordt het wat lastiger om de 
ritten goed binnen de normale werktijden te plannen. Daarom is onze 
vraag, indien er 2 leverdata mogelijk zijn, deze ook door te geven. 
Hierdoor kan de planning efficiënter verlopen.  
 
Grondstofprijzen 
Op het moment van schrijven staan de gewassen in Europa er goed 
bij. En de eerste oogstresultaten zijn goed. De gewassen in de rest 
van de wereld op het noordelijk halfrond doen het ook goed. Er 
worden goede opbrengsten verwacht en ook al gerealiseerd. 
Hierdoor dalen de grondstofprijzen hard. Dit is ook terug te zien in de 
mengvoerprijzen. Deze hebben ook een goede daling ingezet. 
Daarnaast zien we eindelijk ook een forse daling in de eiwitrijke 
producten (soja en raap). Het is lang geleden, dat deze producten zo 
laag genoteerd stonden. Dit geeft toch zeker aan, dat er een 
overschot in de markt komt.  
 



 

3 

De verwachting is dan ook, dat de mengvoerprijzen de komende 
maanden door blijven dalen. 
 
E-herkenning 
Toch nog even een kleine herinnering, ondanks dat wij er de vorige 
maand ook over schreven. Per 1 juli moet je als agrariër e-
herkenning hebben om in te kunnen loggen op overheidssites. 
Bijvoorbeeld voor de mestboekhouding e.d. Het is dus van belang 
om dit als agrariër aan te vragen. Het aanvragen kan 3 weken duren, 
dus als je in januari erachter komt dan ben je te laat en kun je de 
mestboekhouding niet op tijd indienen. Zorg er dus voor, dat je het 
deze zomer regelt. 
Er zijn verschillende bedrijven die het aanbieden. Uw boekhouder 
kan het voor u allemaal uitleggen. Belangrijk bij het aanvragen is, dat 
je voor beveiligingsniveau 2 gaat.  
 
Investeringen.  
Momenteel licht onze ontwerp vergunning ter inzage. De 
machineleveranciers zijn druk aan het rekenen met onze uitbreiding. 
Als alles mee zit hopen wij in september de opdracht voor de grote 
uitbreiding fase 1 te kunnen verstrekken. Dan gaat het ook echt 
gebeuren. We gaan dan eerst de gereedproductsilos realiseren en 
de bestaande perslijn 3 verplaatsen. 
 
Tenslotte willen wij u namens het hele team van Zuid-Oost Salland 
ook een goede en zonnige vakantie toewensen. 
 
Hans Verheul 
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Voederwaarde van het eerste grassilages voorjaar 
2014 

 
Het Blgg heeft de gemiddelde analyseresultaten van de eerste 1000 
geanalyseerde grassilages gepubliceerd. Op basis hiervan zijn de 
voederwaardekenmerken volgens Schothorst Feed Research 
berekend en weergegeven in onderstaande tabel. 
 

 2013  2014  
Analyse  totaal  totaal  april  mei  
NH3  9,8  8,9  8,9  9  
RE.  150  170  178  159  
DS  319  366  353  384  
AS  106  111  112  108  
RC  259  238  231  252  
NDF  489  456  441  482  
ADF  282  255  246  271  
ADL  22  19  18  21  
SUI  61  74  73  74  
Azijnzuur  15  11  11  11  
Melkzuur  67  58  63  52  
VC-OS  77,1  79,7  80,4  78,5  
VC-NDF 73,1 77,5  78,0  76,0  
VEM  903  938  947  920  
E-Dairy  894  921  934  903  
SUSAZ  67  71  78  59  
PSW  245  223  217  232  
SFRE  84  94  99  87  
SFKH  141  145  150  138  
WDVE  67  76  76  75  
FEB  33  45  55  32  

 
Dit jaar lijken de voorjaarskuilen qua kwaliteit gelukkig weer een stuk 
beter dan de 2 voorgaande jaren. De winning in april ging wederom 
niet vanzelf, er zijn toch weer een aantal kuilen binnen gekomen met 
25% ds. Vorig jaar waren er echter kuilen van rond de 15% ds. 
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De opbrengst was wel weer uitstekend in de meeste gevallen, de 
veehouders die in mei hebben gemaaid hadden uiteraard nog meer 
opbrengst, maar daarna wel enige hergroeivertraging door die zware 
snede. Zeer opvallend van de graskuilen van dit jaar is de duidelijk 
vroegere winning dan voorgaande jaren. Lijkt erop dat we dit jaar 
weer een ouderwets goed groeiseizoen krijgen. Dan is het alleen wel 
zeer betreurenswaardig dat je dan eigenlijk niet genoeg KAS kunt 
strooien om er 
maximaal van te 
kunnen profiteren.  
In de tabel ziet u een 
onderscheidt tussen 
de kuilen gemaaid in 
april en mei. Hieruit 
blijkt dat de aprilkuilen 
een stuk pittiger zijn 
dan de meikuilen: let 
dus weer op 
voldoende 
structuuraanvulling bij 
met name de 
aprilkuilen. Dat deze kuilen sneller zijn is onder andere te zien aan 
de lagere hoeveelheid celwanden(NDF,ADF,ADL), de hoge VC-OS 
en de hogere SUSAZ (suiker en snel afbreekbaar zetmeel). 
Gelukkig zijn de eiwitgehalten dit jaar een stuk hoger: de WDVE is 
duidelijk hoger, de FEB (dit is het onbestendige eiwit) ook. Vooral in 
de aprilkuilen kan die FEB wel eens aan de te hoge kant zijn. Maïs 
en bijvoorbeeld perspulp kunnen dit mooi compenseren. 
Wat ook opvalt uit de praktijk is dat de fosforgehalten ook duidelijk 
hoger zijn dan voorgaande jaren. Was er 2 jaar geleden nog wel 
eens sprake van p-gehalten die aan de lage kant (rond de 3,0 gram) 
waren, dit jaar kom je veel kuilen tegen die tussen de 4,5 – 5,0 gram 
P per kg ds zitten. Soms is dit gehalte zelfs nog hoger dan het 
Calcium gehalte. De verhouding in het totale rantsoen tussen Ca/P 
moet 1,5 zijn. Let hier dus op bij het samenstellen van het rantsoen. 
De hoge P-gehalten kunnen ook leiden tot een matiger BEX-uitslag.  
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Computergestuurde Droogvoer Installatie (CDI) 
 
Varkenshouders kunnen met hun computergestuurde 
droogvoerinstallatie (CDI) zorgen voor heel geleidelijke 
voerovergangen. Een geleidelijke voerovergang is erg belangrijk. 
Want bij een abrupt voerovergang vreten varkens een tijdje slechter. 
Dat zorgt voor een ‘hik’ in de resultaten. Zeker bij vleesrijke varkens, 
maar ook bij zeugen, moet de varkenshouder oppassen met abrupte 
overgangen. Varkens hebben tijd nodig om te wennen. Dus zorg 
voor een geleidelijke overgang, dan blijven ze vreten.  
 
Kuiltje boven staart 
Bij het mesten van beren is het oog van de meester belangrijk. Beren 
houden is een hele kunst. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. 

Een varkenshouder kan echter niet 
wachten op alle antwoorden. Hij 
moet regelmatig goed naar zijn 
varkens kijken. Daarbij moet je een 
kuiltje boven de staart zien, een 
heel royaal ontwikkelde ham en 
een platte vierkante rug. Is dat niet 
zo, dan moet je je afvragen 
waarom dat niet zo is. Kijk samen 

met je adviseur hoe je het wel kunt bereiken.  
 
Tips bij gebruik CDI  
Met regelmaat zien we dat de voordelen van de CDI niet optimaal 
benut worden. Om op een goede manier gebruik te maken van uw 
installatie is het van belang om de (on)mogelijkheden goed te 
kennen.  
 
Een aantal tips  
 

• Leg dieren in op gewicht. Regelmatig zien we dat een 
varkenshouder denkt op gewicht ingelegd te hebben, terwijl 
biggen op curvedag 1 ingelegd zijn. Dit kan grote effecten 
geven op de hoeveelheid start-, groei- en afmestvoer.  
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Check dus af en toe of de juiste curvedagen (dus anders dan 
ligdagen) in de computer staan. Controleer dit door een aantal 
ventielen na te lopen, van jong tot oud. Voor deze check is 
opleggewicht, oplegdatum en het voerschema nodig.  
 

• Voor een goede start van de biggen is het advies om vóór 
aankomst al in te voeren, zodat biggen meteen voer op 
kunnen nemen en niet gaan smeren met water. Voer dan evt. 
handmatig een aantal kg’s. Dit kan evt. ook met de 
voerinstallatie, zorg dan wel dat het juiste opleggewicht en 
juiste curvedag na 
opleg in de 
computer komt. 
(Opleggewicht is 
vrijwel altijd pas na 
aankomst bekend.) 
Controleer dan 
meteen de 
hoeveelheid voer 
per klepelslag.  
 

• Als er meer inzicht is in opleggewicht, bijv. door weging op 
hokniveau, of op basis van klepwegingen, maak dan gebruik 
van deze informatie. Er wordt nauwkeuriger gevoerd door een 
specifiek gewicht per ventiel in te voeren, dan bijvoorbeeld per 
afdeling.  
 

• Check met regelmaat of de juiste voercurve gebruikt wordt. 
Zorg dat het meest recente voerschema altijd bij de 
voercomputer ligt. Vergeet niet om bij een nieuw voerschema 
het diergewicht, de voergift, de voersoorten en de mengtabel 
te controleren en zo nodig aan te passen.  
 

• Houd per week een lijst (voerstaat) bij, waardoor een goed 
beeld te krijgen is van de werkelijke voeropname. Houdt 
hierop per dag bij in hoeverre geplust of gemind wordt. Bij 
structurele afwijking, overleg dan met uw specialist.  
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• Wanneer een afdeling of koppel gedurende langere tijd de 
curve niet haalt, is het 
verstandig om de dieren, 
afhankelijk van de opname, 
terug te zetten in 
curvedagen.  
 

• IJk eens per kwartaal de 
weger of doe een correct 
voorraadbeheer van de silo’s 
om zeker te zijn van een 
juiste voergift.  

 
Voor vragen over het invoeren van 
uw voerschema kunt u terecht bij uw adviseur. 
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Nieuwe Sallandse boer 2014 Stöppelhaene Raalte 
 

Ton Groote Wolthaar uit Haarle is uitgeroepen tot Sallandse Boer 
van de het traditionele oogstfeest De Stöppelhaene in Raalte. 
Het 'nieuwe gezicht' van de Stöppelhaene volgt Edwin Tijs op, de 
Sallandse Boer van 2013.  Groote Wolthaar heeft een melkvee- en 
varkensbedrijf en melkt met twee robots. Op het dak van zijn 
boerderij liggen 360 zonnepanelen die in 40 procent van de 
elektriciteitsbehoefte van het bedrijf voorzien. Naast zijn werk als 
agrariër is Groote Wolthaar ook maatschappelijk actief. 
 

 
 

Wij feliciteren Ton met deze Wij feliciteren Ton met deze Wij feliciteren Ton met deze Wij feliciteren Ton met deze 
mooie titelmooie titelmooie titelmooie titel    !!!!    
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Gebeurtenissen bij de Bond 

    
Zelfs de beste 
stuurlui moeten 
op cursus, 
alleen is nu de 
vraag wie heeft 
wat geleerd!? 
Jan of de 
cursus heftruck  
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