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Aan de leden en afnemers 
 
Op dit moment hebben we weer een aantal feesten achter de rug. Ten 
eerste de ponyweek, waar wij ook weer aanwezig waren. Robert Nijkamp 
is de Sallandse Boer van de Stöppelhaene 2009. Hij heeft de koningin 
ontvangen en gewezen op de problematiek waar de landbouw heden ten 
dage tegen aan loopt. Daarnaast stond Robert Nijkamp met een groot 
artikel in de Pluimveehouderij. Hierin werd zijn onderzoek naar het 
eenvoudig uitbreiden van het leefoppervlak bij vleeskuikens nader 
toegelicht.  
Afgelopen periode is Kirby Nijenkamp Nederlands kampioen springen 
geworden en is Britt Wigink weer provinciaal kampioen dressuur 
geworden.  
Allereerst wil ik ze allemaal van harte feliciteren met het resultaat en dit 
laat tevens zien, dat onze klanten goed presteren met ons voer en onze 
klanten de regio weer goed op de kaart zetten. 
 
Grondstofprijzen 
De granen blijven redelijk constant op een laag niveau. De oogst 
hoeveelheid wereldwijd wordt nog steeds naar boven bijgesteld en de 
verwachting is dan ook, dat de prijzen voor granen de komende periode 
laag blijven.  
De soja en verwante producten blijven ongekend hoog. Echter doordat er 
Europees over gesproken wordt om toch eventueel Noord Amerikaanse 
Soja toe te staan, schommelen de prijzen wel behoorlijk. Dit is voor ons de 
kans om op het juiste lage moment de soja en verwante producten in te 
kopen. 
Door het uitlopen van lopende grondstofcontracten en het verder 
optimaliseren van de voeders, zullen de prijzen van de mengvoeders 
verder dalen. Dit is zeker bij de vleesvarkensvoeders zeer goed te merken 
(60 cent in één maand is geen uitzondering). 
 
Financieel resultaat 
Het eerst half jaar is afgesloten. De resultaten laten zien, dat wij naar 
verwachting hebben gedraaid en dat wij de marge op het voer goed 
scherp hebben gehouden. Hierdoor zal er dit jaar geen tussentijdse 
nabetaling volgen. 
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Open dag 
Daarnaast is bij het verschijnen van deze editie van Zuid-Oost Salland 
nieuws, de open dag bij de familie Schiphorst ook achter de rug. Ik hoop 
dat het een geslaagde dag is geweest, maar daar kom ik de volgende keer 
op terug. 
 
Beurs in Hardenberg 
Dit jaar staan wij voor het eerst op de landbouw beurs in Hardenberg. 
Voor de intensieve veehouderij is dat op 27 t/m/ 29 oktober en voor de 
rundvee op 3 t/m 5 november. Wij staan in Hal 6 (oranje) Noteer deze data 
vast in uw agenda en wij hopen u dan ook in onze stand te mogen 
verwelkomen. U kunt dan tevens meedoen met onze prijsvraag en 1.000 
kg voer winnen. 
 
Openheid van samenstellingen 
Al enige tijd is er discussie in Nederland over de openheid van 
samenstellingen van de verschillende mengvoederleveranciers. Wij als 
kleine coöperatie snappen deze discussie niet. Wij zijn van mening, dat u 
als klant moet kunnen inzien, wat u in de silo heeft gekregen. Onze 
voorlichters zullen op uw verzoek dan ook zeker de samenstelling tonen. 
Daarnaast hebben wij een intensief controle systeem op onze 
grondstoffen en eindproducten en wordt elke handeling in onze fabriek 
door de automatisering vastgelegd. Indien u hieromtrent vragen heeft, 
vertelt onze voorlichter u hier graag meer over. 
 
Ten slotte wil ik u goede najaarsdagen toewensen en hoop ik u allen te 
kunnen verwelkomen op onze stand op de beurs in Hardenberg.   
 
Hans Verheul 
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Plattegrond Beurs

C.A.V.V. Zuid-
Oost Salland in 
Hal 6 (Oranje) 
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Kuilkwaliteit 2009 bijzonder (te) hoog! 
 

In onderstaande tabel kunt u aflezen wat de gemiddelde voederwaarden 
van voordroogkuilen op zandgrond is geweest volgens BLGG. 

                       

1e snede 
 

Zomerkuil 

Droge stof % 43,6 52,0 

VEM 954 913 

WDVE 84 85 

FEB 28 5 

WFOS 584 580 

Ruw as 99 93 

VCOS % 80,5 77,4 

NH3-fractie 8,3 6,7 

Ruw eiwit 169 152 

Ruwe celstof 236 249 

Suiker 110 129 

NDF 445 484 

ADF 248 264 

ADL 17 20 
 

 
De eerste snede van 2009 was vroeg dit jaar. Een behoorlijk gedeelte was 
al in april ingekuild. De bemesting heeft op tijd plaatsgevonden en door het 
relatief warme voorjaarsweer kwam de grasgroei snel op gang. Deze 
kuilen hebben in het algemeen te weinig structuur, een mooi eiwitgehalte 
en zijn bijzonder goed verteerbaar. Belangrijk is om te zorgen voor een 
goede benutting van deze kuilen. Probeer broei te voorkomen en denk 
aan de structuuraanvulling! Anders is de kuilkwaliteit inderdaad te hoog. 
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De analyseresultaten van BLGG tonen aan dat de zomerkuilen van 2009 
een hogere verteerbaarheid hebben, dan de zomerkuilen van voorgaande 
jaren. Aandachtspunten vormen de structuurwaarde en de 
broeigevoeligheid. Het suikergehalten is hoog en het ruw eiwit aan de lage 
kant. Dit zorgt ervoor dat de WDVE goed op peil is, maar de FEB(het 
onbestendige eiwit) aan de lage kant is. Vul het rantsoen dan ook vooral 
aan met grondstoffen die met name voldoende FEB bevatten. 
 
Wat de maïskwaliteit wordt, is nog even afwachten. De opbrengst lijkt 
goed te worden, vaak is de kwaliteit dan wat gemiddeld. 
Voor de rantsoenen voor komende winter geldt in het algemeen het 
volgende: 

• Let op de structuurvoorziening 

• Zorg voor voldoende eiwitaanvulling in het rantsoen 

• Kies voor rustig fermenteerbare krachtvoeders 

• Let op voor broei 

• Qua bijproductenkeuze er op letten dat het rantsoen voldoende 
droge stof blijft bevatten.  
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Actieplan ammoniak 
 
Een vervolg op het artikel “Voldoen aan Besluit huisvesting” in het vorige 
boekje van september. Het Actieplan ammoniak moet ervoor zorgen dat 
de noodzakelijke aanpassingen van de stallen zo snel mogelijk, maar vóór 
1 januari 2013, zijn gerealiseerd. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de 
varkenshouderijen niet tot eind 2012 kunnen wachten met de 
aanpassingen.  
Ook dient het actieplan ertoe om aan te tonen dat Nederland aan de 
Europese verplichting met betrekking tot ammoniakplafond kan voldoen. 
Het ministerie van VROM heeft in juli aan de gemeentes laten weten dat 
zij actie moeten gaan ondernemen richting de veehouderij. Gemeentes 
zouden hun vergunningenbestand alvast kunnen toetsen en veehouders 
erop wijzen waaraan ze moeten gaan voldoen. Er zijn al gemeentes die 
een schrijven rond hebben laten gaan waarin staat vermeld: “Zodra de 
voorwaarden voor uitstel bekend zijn wordt u hierover nader 
geïnformeerd.”  
Het concept-actieplan schrijft voor dat varkenshouders voor het eind van 
het jaar een Bedrijfs Ontwikkelingsplan (Bop) bij de gemeente moeten 
hebben ingediend. Hoe deze “Bop” eruit moet zien is op dit moment nog 
steeds niet duidelijk. U kunt wel via een checklist alvast voor u eigenbedrijf 
bekijken wat er allemaal moet gebeuren voor 2013 en in welke stappen u 
dat wilt doen.  
Wij kunnen u daarbij helpen om alvast te bekijken wat voor keuzes u moet 
maken voor de toekomst. Wij blijven de ontwikkeling op de voet volgen en 
zodra er meer duidelijk is, zullen we al onze afnemers benaderen om te 
kijken wat er moet gebeuren. 
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Mestwetgeving vanaf 2010 
 
De huidige mestregels zijn geldig tot en met 2009. Vanaf volgend jaar 
komt er weer nieuw mestbeleid dat voortborduurt op het huidige beleid. 
Hoe de normen precies zullen worden is nog niet definitief, maar naar 
verwachting zullen ze wel als zodanig worden ingevoerd. Meest 
ingrijpende verandering lijkt de aanpassing van de fosfaatnormen. Hierbij 
wordt eerst gekeken naar de fosfaattoestand van de grond en aan de 
hand daarvan mag er een bepaalde hoeveelheid fosfaat worden bemest. 
Hieronder volgt een tabel met de indeling naar fosfaattoestand. Het Pw-
getal is de waarde voor de fosfaattoestand van bouwland. Het PAL-getal is 
de waarde voor grasland. 
 

Fosfaattoestand Bouwland Grasland 

laag Pw-getal < 36 PAL-getal < 27 

neutraal Pw-getal > 36 EN < 55 PAL-getal >27 EN < 50 

hoog Pw-getal > 55 PAL-getal > 50 

 
Hieronder de tabel met de voorgestelde fosfaatgebruiksnormen voor de 
jaren 2009 tot en met 2013. 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Grasland           

lage fosfaattoestand 100 100 100 100 100 

fosfaatneutraal 100 95 95 95 95 

hoge fosfaattoestand 100 90 90 85 85 

Bouwland           

lage fosfaattoestand 85 85 85 85 85 

fosfaatneutraal 85 80 75 70 65 

hoge fosfaattoestand 85 75 70 65 60 
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Ook is het voorstel om de uitrijregels voor dierlijke mest geleidelijk aan te 
passen. Hieronder volgt het schema voor de uitrijregels van 2009 tot en 
met 2012: 

 
Uitzondering: 
 
*) het uitrijverbod geldt van 1 augustus tot en met 31 januari, behalve 
indien uiterlijk op 31 augustus van het betreffende jaar een groenbemester 
wordt geteeld of indien op het betreffende perceel in het daarop 
aansluitende najaar bloembollen worden geplant. In beide genoemde 
situaties geldt een uitrijverbod van 1 september tot en met 31 januari. 
 
 
     

    2009 2010 2011 2012 

Grasland           

            

Zand- en  
lössgrond dunne mest 1 sept t/m 31 jan 1 sept t/m 31 jan 1 sept t/m 31 jan 1 aug t/m 31 jan 

  vaste mest 1 sept t/m 31 jan 1 aug t/m 15 feb 1 aug t/m 15 feb 1 aug t/m 15 feb 

            

Bouwland           

            

Zand- en  
lössgrond dunne mest 1 sept t/m 31 jan 1 sept t/m 31 jan 1 sept t/m 31 jan 1 aug t/m 31 jan* 

  vaste mest 1 sept t/m 31 jan 1 aug t/m 15 feb 1 aug t/m 15 feb 1 aug t/m 15 feb 
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Saldo varkenssector wisselend 
 

Zeugenhouders hebben in het afgelopen jaar 
geprofiteerd van een aanzienlijk hogere 
biggenprijs dan een jaar eerder. 
Vleesvarkenshouders haalden daardoor juist 
nauwelijks een beter saldo. Volgens de 
kengetallenspiegel van Agrovision steeg de prijs 
in een jaar met € 12,61. De cijfers hebben 

betrekking op de periode van juli 2008 tot en met juni 2009. In deze 
periode kregen zeugenhouders gemiddeld € 45,97 voor hun biggen. Dit 
was een belangrijke factor in de stijging van het saldo met maar liefst 250 
procent. Dat kwam over het afgelopen jaar uit op € 508,-, € 364,- hoger 
dan de periode daarvoor. In de vleesvarkenshouderij is vooral financieel 
weinig verbetering te zien. De gemiddelde opbrengstprijs per kilo lag iets 
meer dan 10 cent hoger op € 1,434. Daar tegenover staat een veel hogere 
biggenprijs met een lagere voerprijs waardoor de voerwinst nauwelijks 
stijgt.  
Doordat op dit moment de opbrengst prijzen flink onder druk staan en de 
Europese commissie vooralsnog niet van plan op korte termijn 
steunmaatregelen te nemen voor de varkenssector zijn de vooruitzichten 
nog niet rooskleurig. Daarom blijft het voor de varkenshouder het 
belangrijk om de vinger aan de pols van (het bedrijf) te houden. Maak 
daarbij gebruik van frequente analyses van de technische en economische 
resultaten met de focus op voerwinsten en saldi. Deze vormen de kern 
van de liquiditeit op het varkensbedrijf. De belangrijkste invloed op de 
voerwinst en saldi zijn voor de zeugenhouderij: het aantal afgeleverde 
biggen (geef aandacht aan uitval in de kraamhokken), het optimaal 
benutten van de kraamhokken (neem bijvoorbeeld het inpassen van een 
een meerweken-systeem in overweging) en de kwaliteit van de 
afgeleverde biggen. Als het gaat om liquiditeit moet de 
vleesvarkenshouder zich vooral focussen op de omzet of de 
rondesnelheid. Met een uitgekiende opleg- en afleverstrategie is een 
bezetting van meer dan 95% haalbaar. Voorwaarde blijft dat de maximale 
(concept)toeslagen met een zo zwaar mogelijk vleesvarken worden 
gehaald. Een goede start resulteert in een lage voerderconversie, hogere 
groei en lagere kosten. Gezonde varkens vragen minder werk en 
verhogen de arbeidsvreugde. 
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Aanbiedingen geldig tot en met 31 okt a.s. of zolang de voorraad strekt. 
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- Mengsel van mineralen-vitaminen-
spoorelementen 

- Ter verhoging van de vitaliteit en ter 
ondersteuning van een optimale stofwisseling bij 
jonge dieren (kalveren, lammeren, veulens) 

- Dosering 2x daags 10gr door de melk voor de 
eerste 10 dagen. Daarna 1x daags 20gr door de 
melk of het voer. 

- Kosten per dier per dag slechts € 0,13. 

- Reeds met veel succes bij vele dierhouders 
toegepast. 

 
Probeer het ook! Het staat voor u klaar in de winkel! 

 
5Kg emmer  

   

 
 

Het najaar is weer een tijd om ongewenste ‘gasten’ 
zoals ratten en muizen buiten de deur te houden. 
Eén van de belangrijkste dingen is het goed bewaren 
van diervoeders. 
Zuid-Oost Salland heeft een ruime keuze in afsluitbare 
voertonnen. 

Deze maand    op alle modellen!
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Nieuwtjes 
 

Te koop  PUPS 

Geboren op 19 september 2009 
De pups zijn een kruising tussen 7/8 labrador en 1/8 friesestaby 

Op boerderij met kinderen opgegroeid 
Voor meer informatie bel Oosterhuis 06-10364706 

 
****** 

 
GEZOCHT 
Silo à 4 ton 

Bel: 0572-321550 of 06-51098837 
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Foto van de maand 
 

Hier komt nog een foto van Robert met de koningin. Maar 
die moeten we nog binnen krijgen. Zodra die binnen is 
mail ik het. 


