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Winkelnieuws

Op het moment van schrijven, staan de landbouwdagen in Hardenberg voor de
deur. Voor ons de eerste keer dat wij daar staan met een stand. In het volgende
boekje zal ik u berichten over onze ervaringen van de beurs.
De voorbereidingen verlopen in ieder geval voorspoedig. De nieuwe folders zijn
gereed en de nieuwe website zal ook voor de start van de beurs gereed zijn.
Neem dus gerust een kijkje op www.zuidoostsalland.nl
De prijzen in de varkenssector zijn op dit moment dramatisch. Na een forse daling
is van herstel nog geen sprake. Ook de prijs van de vleeskuikens blijft dalende.
Daarnaast is de melkprijs van de geiten fors gedaald. Al met al een slecht beeld
voor en groot deel van de sector en het lijkt, dat de gevolgen van de kredietcrisis
ook in de landbouw zijn tol gaat heffen.
Er zijn ook positieve berichten. Bij de melkveehouders komt langzaam een betere
melkprijs in zicht en de voorzichtige stijging lijkt door te zetten. De magere
melkpoeder en boterprijs zitten in ieder geval fors in de lift. Daarnaast stijgt de
prijs van slachtkonijnen weer iets verder.
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Foto van de maand

Met ons nieuwe biggenvoer hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt. Meerdere
dierenartsen in de regio hebben aangegeven, dat wij momenteel het beste
biggenvoer van de regio hebben. Waar een klein bedrijf groot in kan zijn.
Daarnaast zijn wij bij onze klanten druk bezig met het opstellen van
beleidsplannen. Dit komt mede door het besluit ammoniakemissie huisvesting
veehouderij, waar vooral de intensieve veehouderij mee te maken heeft.
Grondstofprijzen
Na een lange periode van dalingen van de voerprijs begint het dieptepunt in zicht
te komen. De prijzen van graan beginnen toch licht te stijgen. Dit terwijl de vraag
maar laag blijft. Door onze termijn inkoop hebben we een scherpe brokprijs, maar
zal deze de komende maanden toch nog ligt dalen.
De soja en verwante producten blijven ongekend hoog. Hierdoor zijn de sojarijke
samenstellingen (bepaalde rundveevoeders en pluimveevoeders) nog maar
beperkt in prijs gedaald. Op dit moment moet er in Europees verband nog
gesproken worden over de mogelijke import van soja uit Noord Amerika. Als deze
import wordt toegestaan, is een verdere prijsdaling van het mengvoer zeker
mogelijk.
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Open dag
Op de ponymarkt in Heeten hebben we een scherpe actie gestart met onze
paardenbrok. Dit heeft de verkoop van onze kwalitatief hoogwaardige
paardenbrok geen windeieren gelegd. De omzet is in de maand september en
oktober gigantisch gestegen. Wij zijn ervan overtuigd, dat ook nieuwe klanten de
weg naar onze hoogwaardige voeders weten te vinden.

Stand van zaken mestwetgeving
Derogatie: u was gewend dat u voor 1 december opnieuw het derogatieverzoek moest indienen voor het komende jaar. Dit is verschoven naar 1
januari 2010. Het kan dan alleen via internet aangevraagd worden, maar
dient wel voor 1 februari te geschieden. Hiervoor hebt u ook een
TAN-code nodig. De TAN-code is u per post toegestuurd door het
ministerie LNV.

Open dag
We kijken terug op een geslaagde open dag bij de familie Schiphorst in Lettele.
De opkomst was zeer goed en we wensen de familie Schiphorst dan ook veel
succes toe in de toekomst.

Grondbemonstering: in veel gevallen is de geldigheid van het
grondmonster om aan derogatie te voldoen verstreken. Grondmonsters
genomen voor 1-2-2006 zijn niet meer geldig voor het komende jaar! Let
hier op en neem dus indien noodzakelijk tijdig nieuwe monsters. Probeer
ook bij het monsteren erop te letten dat de te bemonsteren percelen
zoveel mogelijk overeenkomen met de perceelsindeling van de
gecombineerde opgave.

VoederWaarde.nl
In oktober hebben verschillende partijen, waaronder CAVV Zuid-Oost Salland de
intentieverklaring voor transparantie op het gebied van samenstellingen
ondertekend. Wij zijn ervan overtuigd, dat het een succes wordt en hebben dan
ook al veel positieve reacties van onze klanten mogen ontvangen.
Ten slotte kan ik u melden, dat onze medewerkster Monique Zandbelt is bevallen
van een mooie dochter. Van deze kant wil ik de familie Zandbelt feliciteren met de
komst van Rosanne en veel geluk en veel voorspoed toewensen.
Hans Verheul
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Gebruiksnormen: in de meeste gevallen worden de gebruiksnormen voor
stikstof met 10 kg per ha verlaagd ten opzichte van 2009. De
fosfaatnormen worden eventueel verlaagd afhankelijk van uw
fosfaattoestand van uw grond. Vooral bij de toestand hoog, worden de
normen flink aangescherpt. Het kan dan nog interessanter worden om aan
de BEX deel te nemen. Vooral bij een redelijk snijmaïs aanbod in het
rantsoen, levert dit vaak nog extra voordeel op. Indien u het komende jaar
wilt deelnemen aan BEX(Bedrijfs Specifieke Excretie) dienen alle partijen
ruwvoer bemonsterd en opgemeten te worden voor 1 januari 2010!
Uw rundveevoorlichter kan u hier over nader uitleg geven.
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Tijd tot 1 april 2010

Actieplan ammoniak deel 3
Alweer een vervolg op het artikel “Actieplan ammoniak” van het vorige
groene boekje van oktober. Het begint al een mooie soap te worden. Ook
de gemeentes weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan en komen
op verschillende manieren met informatie naar buiten. Hieronder staat een
stukje van de “Boerderij” van 20 oktober.
“Ook een bedrijf dat niet mag groeien, moet straks voldoen aan het
Besluit Huisvesting.”
Zonder groei toch emissie-arm
Ook als de gemeente niet wil meewerken aan wijziging van het
bestemmingsplan, moeten varkenshouders al hun stallen aanpassen aan
het Besluit Huisvesting. Het betekent in veel gevallen dat ze investeringen
moeten doen zonder die door uitbreiding te kunnen terugverdienen. Deze
verplichting is opgenomen in het negende en jongste concept van het
Actieplan Ammoniak van het ministerie van Vrom. De concepten zijn
vertrouwelijk en worden besproken met onder andere NVV en LTO. De
nieuwe verplichting is een grote handicap bij het bouwen van emissiearme
stallen. Die investeringen zijn meestal alleen rendabel te maken bij
uitbreiding. Daardoor is in veel gevallen een groter bouwblok nodig en
daarmee aanpassing van het bestemmingsplan. “Als de gemeente binnen
een maand gemotiveerd aangeeft niet te willen meewerken aan de
noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan moet de veehouder er
voor zorgen dat de bestaande stallen voldoen aan het Besluit
Huisvesting”, zo staat het in het Vrom-concept.
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Het Actieplan Ammoniak beschrijft wat moet gebeuren nu veel bedrijven
niet kunnen voldoen aan het Besluit Huisvesting en het emissiearm maken
van hun stallen per 1 januari 2010. Varkens- (en ook pluimvee)houders
kunnen ontheffing krijgen van die wettelijke verplichting. Voorwaarde is dat
ze een plan opstellen voor het aanpassen van hun stallen voor 2013, of
dat ze voor die tijd stoppen. Voor beide opties moeten ze een
bedrijfsontwikkelingsplan opstellen. Dat ontwikkelingsplan moest eerst 1
januari 2010 klaar zijn. Het jongste concept noemt nu 1 april 2010. Maar
ook dat staat niet vast. Het plan stelt ook dat de tijd die boeren ervoor
krijgen, ‘realistisch’ moet zijn. Dat is ook logisch, want het actieplan loopt
bij Vrom forse vertraging op. Minister Cramer had toegezegd dat het er
deze zomer zou zijn. Er is nu nog geen enkel zicht op wanneer het wel
komt. Het kost meer tijd dan voorzien.
Al dus de “Boerderij”. Een punt is in ieder geval duidelijk, dat het nog
steeds niet helder is wat u als varkens- (en ook pluimvee)houders moet
inleveren bij de gemeentes. Ons advies blijft; blijf niet stil zitten maar
stippel u eigen plan uit. De wet ” Besluit Huisvesting” is namelijk al in 2008
aangenomen, we krijgen alleen maar uitstel doordat ze het nog steeds niet
exact weten hoe het eruit moet zien. Deze soap wordt vervolgd.
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CR Delta Ranglijst

Nieuw overzicht assortiment Vleesvarkensvoeders

Zoals u weet brengt CR Delta elk jaar de jaarcijfers uit voor wat betreft
melkproductie.
De ranglijst wordt op basis van economisch jaarresultaat samengesteld.
De CAVV Zuid-Oost Salland is trots op het feit dat er ook dit jaar weer een
groot aantal van onze afnemers zijn vertegenwoordigd in de lijst van 25%
hoogst genoteerden.
Vooral het eiwitpercentage van 3,59% springt er ook dit jaar weer positief
uit.
Dit betekent voor ons als CAVV een gemiddelde van 3,60% eiwit over de
afgelopen 2 jaar.
Dit percentage ligt beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde.

Bij het maken van dit groene boekje moet de “Landbouwdagen Intensieve
Veehouderij” nog beginnen waar wij als Zuid Oost Salland voor het eerste
jaar staan. Daar presenteren we, naast onze andere nieuwe producten en
diensten, een nieuw overzicht assortiment Vleesvarkensvoeders. We
hebben onze vertrouwelijke vleesvarkensvoeders opnieuw en duidelijke
gerangschikt met andere benamingen. Hierbij hebben we naar het succes
van onze biggenvoeders de zelfde lijnen door gezet. Namelijk de Basislijn, Optimaal-lijn, Top-lijn en Safe-lijn, zie hieronder.

De Zuid-Oost Salland klanten kwamen tot het volgende jaargemiddelde:

Dieren
81

Leeftijd Kg Melk
4,06

9259

% Vet

% Eiwit

4,53

3,59

Kg Vet Kg Eiwit
419

332

Het resultaat als geheel van onze klanten mag absoluut gezien worden en
zoals gezegd zijn wij hier best trots op.
We kunnen ook dit jaar weer rustig stellen dat het assortiment eerlijke
grondstoffen en de voorlichtingsstrategie van Zuid-Oost Salland goed uit
pakken.
De CAVV wil haar klanten feliciteren met een plaats bij de 25% besten
van de regio.

Wij zullen u de aankomende tijd persoonlijk nadere tekst en uitleg geven
over deze wijzigingen. Met dit nieuwe assortiment kunnen we u als
afnemer nog beter en specifieke van dienst zijn en hebben de nieuwste
ontwikkelingen erin verwerkt.

7

8

Slechts 56% EU geitenmelk verwerkt

Overzicht van de geitenmelksector Europa
De Franse geitenmelksector wil de komende jaren de productie opvoeren,
zodat de afhankelijkheid van buitenlandse geitenmelk afneemt. Dit kan in
de toekomst consequenties hebben voor de Nederlandse
geitenmelksector, die ruim 20% van de productie (rauwe melk en wrongel)
naar Frankrijk exporteert.
Grootste groei in Azië
De wereldproductie van geitenmelk bedroeg in 2007 meer dan 15,4 miljard
kg, een toename van bijna 20% (ruim 2,5 miljard kg) ten opzichte van
2000. De groei was in deze periode het hoogst in Azië (+26%), de
belangrijkste productieregio voor geitenmelk. Azië was in 2007 goed voor
57% van de mondiale geitenmelkproductie. Met name in de traditionele
zuivellanden India, Bangladesh en Pakistan was sprake van een forse
stijging. Afrika is met een aandeel van 20% de nummer twee producent
van geitenmelk. De Afrikaanse productie nam in de afgelopen zeven jaar
met 16% toe. Europa liet ten opzichte van 2000 een veel bescheidener
productiegroei zien. Deze bedroeg in deze periode ‘slechts’ 5%, fors lager
dan het gemiddelde. Hierdoor nam het Europese aandeel in de mondiale
geitenmelkproductie met een aantal procentpunten af tot ruim 18%. De
geitenmelkproductie in Europa (inclusief lande buiten de EU) bedroeg in
2007 2,85 miljard kg. Hiervan namen Frankrijk, Spanje en Griekenland, de
traditioneel belangrijkste producerende landen, respectievelijk 21%, 18%
en 15% voor hun rekening.

De industriële verwerking speelt bij geitenmelk een veel minder belangrijke
rol dan bij koemelk. Van de in de EU-27 geproduceerde hoeveelheid
geitenmelk (2,16 miljard kg) werd in 2007 56% verwerkt door
zuivelfabrieken. Ter vergelijking: in datzelfde jaar werd in de EU ruim 90%
van de koemelkproductie door de industrie verwerkt. Blijkbaar worden in
Europa nog steeds melkgeiten gehouden voor de eigen behoefte. Dit geldt
met name in de Zuid- en Oost-Europese landen. Zo wordt ook in Frankrijk
nog circa een kwart van de geitenmelk op de boerderij achtergehouden en
verwerkt. De Nederlandse geitenmelksector is uitzondering op de regel.
Vrijwel de gehele melkplas wordt aan de industrie geleverd.
Nederland grootste groeier
In een beperkt aantal Europese landen wordt op grote schaal geitenmelk
verwerkt door de zuivelindustrie. In 2008 bedroeg de EU-27
geitenmelkaanvoer naar schatting 1,25 miljard kg. Slecht vier landen
kennen een melkaanvoer van boven de 100 miljoen kg. Frankrijk, Spanje,
Griekenland en Nederland zijn goed voor 93% van de in de EU verwerkte
hoeveelheid geitenmelk. De Nederlandse melkaanvoer nam in 2008 met
ruim 9% toe tot 174 miljoen kg, wat redelijk in lijn lag met de jaarlijkse
groei van boven de 11% in de periode vanaf 2000. Met een
groeipercentage van rond de 10% zal ons land daarom binnen afzienbare
tijd de nummer drie verwerker van geitenmelk in Europa worden, voor
Griekenland.
Nederland vooral exporteur
Bijna 80% van de Nederlandse geitenmelk wordt verwerkt tot kaas
(inclusief wrongel). In 2008 bedroeg de productie van geitenkaas 16.800
ton. De rest van de geitenmelk gaat naar de productie van verse
producten en melkpoeder. De export speelt bij de Nederlandse
geitenmelksector een nog grotere rol dan bij de koemelksector. Exacte
cijfers hierover ontbreken echter, doordat de opbouw van de
geitenmelkstatistiek nog in ontwikkeling is. Een Frans onderzoek naar de
Nederlandse sector, uitgevoerd door Ubifrance, geeft wat meer
duidelijkheid. De studie meldt dat, afhankelijk van het product, 70 tot 90%
wordt uitgevoerd. Frankrijk is een belangrijke exportmarkt. Ruim 20% van
de Nederlandse geitenmelkproductie (in de vorm van rauwe melk en
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wrongel) gaat naar Frankrijk. Andere belangrijke exportmarkten zijn
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Q-koorst domineert agenda Nederland.
De aandacht voor het realiseren van verdere groei wordt op dit moment
sterk afgeleid door de uitbraak van de infectieziekte Q-koorst in de
gebieden waar de Nederlandse geitenmelksector geconcentreerd is (met
name in Noord-Brabant). Deze ziekte manifesteert zich sinds een aantal
jaren ook steeds meer bij mensen. In 2009 werden tot nu toe al meer dan
2 duizend mensen besmet. Q-koorst wordt direct in verband gebracht met
het houden van (melk)geiten. Met name via geitenmest zou de bacterie
verspreid worden. Hoewel nog niet wetenschappelijk is bewezen dat
besmette geitenmest de bron is van Q-koorst besmettingen onder
mensen, stelt de overheid steeds strengere maatregelen in de bij de
melkgeitenhouderij (circa 375 professionele bedrijven, waarvan 45
boerderijzuivelbereiders). Eind augustus werd bekend gemaakt dat alle
melkschapen- en melkgeitenhouderijen de komende tijd via een nieuwe
testmethode worden gecontroleerd op de aanwezigheid van Q-koorst.
Dieren van besmette boerderijen mogen niet meer worden vervoerd. Deze
moeten op het erf blijven of worden geslacht. Al eerder was besloten om
melkgeiten en –schapen verplicht in te enten tegen Q-koorst en waren er
beperkende maatregelen genomen voor de verwerking van geitenmest.

Aanbiedingen geldig tot en met 28 nov a.s. of zolang de voorraad strekt.

Dit artikel is geschreven ten behoeven van het vakblad ZuivelZicht.
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Nieuwtjes
TE KOOP
Complete waterontijzeringsinstallatie (bovengronds)
Bestaande uit:

-

Grindvat (grinddeel 2m hoog, doorsnee 1,20m totale hoogte 2,65m)
3 drukvaten van 750ltr elk
DAB vuilwaterpomp
Grundfos schoonwaterpomp
Besturingskast

Prijs € 750,06-21458120

Het personeel versloeg het bestuur met 8-4
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