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Aan de leden en afnemers
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. 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 en ook
met andere mengvoercoöperaties. Want samen staan we pas echt
sterk.
Met de uitslag van de verkiezingen en de hoofdpijn dossiers die er
liggen moeten we dat ook als sector nog meer gaan doen. In 2019
konden we het in oktober ook. En die gezamenlijke drive hebben we
nu meer dan ooit nodig. Dit is iets wat we met zijn allen moeten doen
en waar wij als mengvoercoöperatie ook onze verantwoording in
willen nemen. We zullen elkaar meer dan ooit de komende tijd hard
nodig hebben.
Het is al heel mooi om terug te kijken wat we gezamenlijk hebben
bereikt. Door alle discussies vergeten we dat wel eens. Vroeger werd
een agrariër als een soort milieu crimineel gezien door veel burgers,
maar nu kunnen we op veel plaatsen vol trots praten over onze
mooie vak en onze passie. Zelfs de intocht van Caroline van der Plas
met de trekker op het binnenhof haalt het nieuws. Dat was in oktober
2019 nog ondenkbaar. Dus als we het samen doen kunnen we heel
veel bereiken. Alleen we zijn er helaas nog niet.
De omzet van de fabriek stijgt weer en dat geeft aan, dat er ook voor
ons genoeg kansen liggen. Ook 2020 is boekhoudkundig een mooi
jaar geworden. Eind mei zullen de korte jaarverslagen uw kant op
worden gestuurd, zodat we die 22 juni kunnen bespreken. Wat zou
het toch mooi zijn als we de jaarvergadering weer gewoon in een
zaal kunnen houden. Maar dan moet er voor die tijd nog veel geprikt
worden.
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Jaarvergadering
Zoals ik al eerder aangaf is de jaarvergadering uitgesteld na dinsdag
22 juni en we hopen dat we de vergadering dan gewoon in een zaal
mogen houden. Want er gaat niks boven elkaar fysiek zien en
spreken. Daar kan geen automatiseringsoplossing tegen op. We
hebben dan zeker hele mooie onderwerpen om te bespreken, dus
we verwachten ook een hoge opkomst. Te zijner tijd zullen we ons
daar verder over uitwijden.
Laten we eerst hopen dat we het Corona onder controle krijgen, want
we zijn er nog lang niet.
Bestellen via Whatsapp
Voor velen is het bekend, maar niet voor iedereen. Dus daarom
brengen we het nog even opnieuw onder de aandacht. Momenteel
kunt u op drie manieren uw bestelling aan ons doorgeven:
1.
Via de telefoon. Heel belangrijk, want wij houden van
persoonlijk contact met de klanten
2.
Via de mail, naar bestelling@zuidoostsalland.nl. U krijgt een
bevestiging, wanneer de bestelling verwerkt is.
3.
Via Whatsapp: u kunt uw bestelling doorgeven op 06 57 97
53 64. Dit kan getypt of een foto van een geschreven
bestelling. Ook hier krijgt u een bevestiging, wanneer de
bestelling verwerkt is.
Zo proberen we met de tijd mee te gaan en het voor u zo makkelijk
mogelijk te maken. Andere suggesties van uw kant zijn natuurlijk van
harte welkom.
Investeringen
Momenteel zijn we druk met een aantal investeringen. Zo hopen we
dat we eind mei op perslijn 2 een nieuwe voorverdichter kunnen
plaatsen. Hierdoor zal de capaciteit van de rundveevoerproductie
stijgen. Maar nog belangrijker ook de kwaliteit van de brok zal
aanzienlijk moeten verbeteren. Het laatste jaar is de kwaliteit van
deze lijn onder de maat en we hopen hiermee het probleem te
kunnen oplossen.
Daarnaast zal er in Haarle een nieuwe heftruck worden aangeschaft.
De huidige is al meer dan 20 jaar oud en nu aan vervanging toe. Het
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zal een kopie van het exemplaar in Heeten worden, waar we heel
tevreden over zijn.
Tevens zijn we in Haarle bezig met geurreductie. Ondanks dat we
volgens de berekeningen aan de eisen voldoen, kun je onze fabriek
soms toch ruiken in Haarle. We zijn ons nu aan het oriënteren of we
op een slimme manier hier toch een goede oplossing voor Haarle
kunnen vinden.
We merken dat door de Corona de investeringen toch even wat
verder uitgesteld zijn en dat zullen we dit jaar weer proberen in te
halen.
Ten slotte, de gecombineerde opgave
Toch nog even ter herinnering. Voor half mei dient de
gecombineerde opgave te worden ingediend. Door de omvang van
de aanvraagbedragen is het belangrijk, dat de controle van de
aanvraag gebeurt door een vakkundig persoon, die ook voor
eventuele fouten verzekerd is. Deze verzekering hebben wij niet en
wij kunnen daarom ook niet de verantwoording daarvoor nemen. Ons
advies is dan ook om uw boekhouder hierbij in te schakelen.
Hans Verheul
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Bemesting maisland
Het mais poten staat voor de deur.
Een goede bemesting is de basis voor een goede opbrengst.
Mais verzuurt ongeveer 1 ton kalk per jaar. Door droge jaren gaat het
verzuren echter sneller. Dit komt doordat de bemesting niet volledig
opgenomen is door het gewas. Hierdoor kan het nodig zijn om extra
te bekalken. Bodemmonsters op basis van PH kunt u ook zelf steken
en tegen een kleine vergoeding bij Zuid-Oost Salland inleveren om te
kijken wat er bij uw percelen nodig is qua bekalking.
Een PH van minimaal 5.5 is gewenst. Op uw gronduitslagen vindt u
de PH met daarbij het kalkadvies om de PH met 0.1 te doen stijgen.
Naast een verhoging van de PH zorgt kalk ook voor een betere
bodemstructuur.
Naast het eventuele bekalken dient ook de bemesting van stikstof,
fosfaat en kali zo optimaal mogelijk te zijn.
Van belang om te weten hoeveel droge stof een hectare grond aan
snijmais kan leveren.
Het stikstof advies is 180-225
kg per hectare is.
Het kali advies is 250 kg per
hectare. Goed om te weten
dat gehalten in drijfmest
verschillen van 4 tot 7 kg kali
per ton.
Om een exacte berekening te
kunnen maken is het van
belang om te weten wat er exact in de drijfmest zit.
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een RV-drijfmest gift van
ca 50 m3 dekkend is voor de meeste elementen.
De werkingscoëfficiënt van RV-drijfmest is ca 70%.
RV-drijfmest levert dan ca 140 kg zuivere N.
Een zware groenbemester levert ca 25 kg zuivere N.
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Een mais mest levert bij 150 kg product ca 35 kg zuivere N.
In totaal geeft dit 200 kg stikstof.
Daarnaast geeft 50 m3 RV-drijfmest ca 75 kg fosfaat en 250 kg kali
wat dus sluitend is.
Als mais mest een 4-tal varianten:





Maismest NP 24-0 +20% SO3+0.25 Borium.
Maismest NP 24-5 +20% SO3+0.25 Borium.
Maismest NP 24-10 +20%SO3+0.25 Borium.
Maismest NP 20-20+10% SO3+0.15 Borium

Adviesgift is 150 kg per hectare.
Bij derogatie mag u GEEN kunstmest fosfaat aanvoeren.
Bij eventuele tekorten op basis stikstof is het raadzaam om na te
strooien met stikstof uit KAS.
Bij eventuele tekorten kali is het strooien van kali 60 de meest
goedkope oplossing.
Heeft u specifieke vragen of wilt u een persoonlijke toelichting,
raadpleeg dan uw adviseur.
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Natter inkuilen doet inspanningen voor betere
eiwitkwaliteit teniet
Meststoffen afstemmen op de eiwitkwaliteit, zwavel strooien, het
juiste maaimoment kiezen, er zijn allerlei manieren om de
eiwitkwaliteit in het gras te verbeteren. Maar al deze
inspanningen missen hun doel als het gras vervolgens met 10
procent lager droge stof percentage wordt ingekuild.
Hoe kan ik de eiwitkwaliteit van mijn graskuil verbeteren en daarmee
de eiwitefficiëntie van het rantsoen verhogen? Het antwoord van
Gerard Abbink van Groeikracht op deze vraag is helder en ligt in lijn
met de gedachte van Zuid-Oost Salland voor het hoogste saldo.
Abbink wijst op het feit dat tijdens de conservering van nattere kuilen
er extra eiwit verloren gaat. En dit is vooral nadelig voor het aandeel
DVE. „Door een scheve
verhouding DVE/OEB is er
ook bij kuilen met in theorie
voldoende ruw eiwit, alsnog
extra soja nodig om het
rantsoen bij te sturen.”
De 1ste snede heeft onder
normale omstandigheden
met juiste bemesting een
hoge verteerbaarheid en is flink eiwitrijk. Door dit gras wat droger in
te kuilen is de benutting van het eiwit veel hoger.
In een nattere kuil worden meer zuren gevormd. Deze zuren zorgen
enerzijds voor een snelle en goede conservering maar zuren hebben
nog een belangrijke taak meer. De zuren (melkzuur, azijnzuur,
propionzuur) zorgen voor een soort “voor-vertering” van de graskuil.
De celwanden worden min of meer voor-geweekt en dat heeft effect
op de passagesnelheid en verteerbaarheid van de kuil.
Een bladrijke eerste snede gras die een hoge verteerbaarheid heeft,
dient met 40 tot 50% droge stof te worden ingekuild. Hierdoor wordt
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dit pittig gras geremd in de voorvertering in de kuil en kan een koe
deze kwaliteit ook echt benutten. Zeker met een hoger grasaandeel
in het rantsoen is dit van belang. Bladrijk gras laat zich met 50%
droge stof ook nog goed verdichten op de kuil
Naast een optimaal droge stof percentage van rond de 40 tot 50
procent, wijst Abbink ook op het grote belang van zwavel strooien.
„Zwavel is een van de belangrijkste elementen. Bij een
stikstof/zwavel-verhouding boven de 12 laat je opbrengst liggen maar
dit gaat ook ten koste van de eiwitkwaliteit”, aldus de
ruwvoerspecialist. Zelfs bij latere sneden is een zwavelbemesting te
overwegen.
Op rantsoenniveau is bij menig veehouder nog wat te halen wat
betreft de eiwitbenutting. Alleen al het streven naar 15,5 tot 16
procent ruw eiwit in het rantsoen scheelt zo 5 procent eigen eiwit.
Voor de benutting van het eiwit is voldoende energie cruciaal.
Abbink: „Hoe meer VEM per kilo eiwit, hoe beter de benutting. Streef
naar een verhouding van VEM en ruw eiwit van respectievelijk 6,5 op
1.” Hoe hoger de voederwaarde, des te hoger de verteerbaarheid,
hoe meer graskuil je in de koe kwijt kunt. Als je veel gras in de koe
wil, moet het gras van topkwaliteit zijn. Durf dit te compenseren door
de krachtgift te verlagen. Alles wat je er bij voert verdringt. ”
Het telen van andere eiwitgewassen als veldbonen soja vindt Abbink
allemaal onzin. „Het beste eiwitgewas is gras. Wel is het de
overweging waard om snijmaïs deels of helemaal te vervangen voor
MKS of CCM. Iets hoger hakselen heeft weinig effect op de
voederwaarde. Doe het dan direct goed en neem alleen de kolf. Dan
kun je zo tot 14 kilo droge stof aan gras kwijt in de koe. Maak vooraf
een plan welk soort ruwvoer je van welk perceel wilt oogsten.”
Bron Melkvee.nl en groeikracht
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Registratie antibioticagebruik vanaf 1 april
Op 1 april 2021 begint de wettelijke registratie van
antibioticagebruik in de geitenhouderij. De antibioticadatabase
daarvoor is klaar. Binnenkort worden geitenhouders hierover
geïnformeerd door LNV en RVO. Dat meldt het Platform
Geitenhouderij.
Automatiseringsbedrijf Elda had al
een antibioticadatabase voor de
geitenhouderij en die is zo
aangepast dat hij aan de eisen van
het ministerie van LNV voldoet. Dan
gaat het onder andere om het
automatisch kunnen aanleveren van
gegevens, voorkomen van fraude en
de borging van de privacy waardoor
de gegevens anoniem kunnen worden doorgestuurd naar de
Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). De SDa gaat de gegevens
analyseren en daar uitspraken over doen, zei lto vakgroepvoorzitter
Jos Tolboom onlangs in vakblad Geitenhouderij.
“Op de langere termijn zal de SDa rapporteren over het
antibioticagebruik in de melkgeitenhouderij”, aldus Tolboom. “Dat
gebeurt misschien volgend jaar en anders in 2023. Als het
antibioticagebruik te hoog is, zal er een plan van aanpak moeten
komen om het te verlagen.”
Bron Geitenhouderij
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Europa wil diermeel in varkensvoer weer toestaan
De Europese Unie is van plan het verbod op het voeren van
dierlijke producten te versoepelen. Diermeel van varkens mag in
de toekomst weer aan pluimvee worden gevoerd en zal
pluimveemeel weer worden toegestaan in varkensvoer. Twintig
jaar geleden werd het diermeelverbod ingevoerd vanwege BSE
in de volksmond de gekkekoeienziekte genoemd.
De details van de
verspoeling op diermeel
werden deze week door
de Europese Commissie
gepresenteerd tijdens
een hoorzitting van de
Commissie milieubeheer
van het Europees
Parlement. Deskundigen
hadden gemeld dat het
voeren van verwerkte
dierlijke eiwitten aan pluimvee en varkens weer mogelijk zou kunnen
worden gemaakt. De verspoeling houdt ook in dat voeren van
insectenmeel kan worden toegestaan. Met het gebruik van verwerkte
dierlijke bijproducten en insectenmeel zou de EU bijvoorbeeld ook de
invoer van soja kunnen verminderen.
Diermeel waardevolle grondstof
Voor varkens- en pluimveehouders is de versoepeling van
diermeelgebruik positief. Dierlijke eiwitten zijn zeer waardevol voor
varkens en kippen in termen van voedingsfysiologie. Ook met het
oog op de duurzaamheid moet een terugkeer van deze grondstoffen
in de nutriëntenkringloop worden daarom door de veehouderijsector
toegejuicht. Toen destijds het diermeelverbod inwerking trad, was het
voor veevoerdeskundigen zeer lastig om diermeel met andere
nutriënten en grondstoffen te vervangen meet in die periode
regelmatig problemen. Ook met het oog op de hoge grondstofprijzen
is het weer toestaan van diermeel een positieve impuls.
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Circulaire economie
Vanuit diverse kanten werd in de afgelopen maanden al geroepen
om de versoepeling te bespoedigen. Volgens de voorstanders zijn de
versoepelingen terecht en hadden al lang moeten plaatsvinden.
Gebruik van diermeel past de circulaire economie en Green Deal,
waardoor waardevolle dierlijke eiwitten weer gebruikt kunnen
worden.
Volgens de Commissie is er in Europa al jaren geen geval van BSE
meer geweest. De geplande verordeningen zijn ook gebaseerd op
wetenschappelijke aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid (EFSA). Herkauwers zullen echter, vanwege BSE,
nadrukkelijk geen versoepeling van het diermeelgebruik krijgen,
waardoor er met de juiste controlemechanismen geen
gezondheidsrisico’s zijn.
Onverstandig
Zodra de lidstaten hun goedkeuring hebben gegeven, zal de
wetgeving waarschijnlijk in april aan het Parlement worden
voorgelegd. Hier bestaat dan de mogelijkheid dat het ontwerp alsnog
een veto krijgt. In het Europees Parlement heeft de Partij voor de
Dieren bezwaar aangekondigd tegen het opheffen van het
diermeelverbod. Volgens de Nederlandse Europarlementariër Anja
Hazekamp (PvdD) is het opheffen van het verbod om dieren aan
elkaar te voeren is zeer onverstandig. Midden in deze corona
pandemie, besluit Brussel om de relatie tussen mens, dier en natuur
verder te verstoren, om niet te zeggen verder te verzieken”, aldus
Hazekamp.
Bron: Pigbusiness.nl
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Varkensaanbod krimpt met 92.000 per week
Het vleesvarkensaanbod zal vanaf halverwege dit jaar
structureel lager zijn dan afgelopen jaren.
In zowel Nederland als Duitsland is het aantal productiezeugen in
2020 namelijk sterk afgenomen. Vanaf halverwege dit jaar krijgt deze
zeugenkrimp zijn volle uitwerking op het varkensaanbod. Opgeteld in
beide landen komt dit neer op een wekelijkse aanboddaling van
92.000 varkens ten opzichte van afgelopen jaar. Dat is een afname
van 7,5%, uitgaande van gemiddeld 1,2 miljoen varkensslachtingen
per week in Duitsland en Nederland samen. Mits de afzet goed blijft,
zal lokaal dus meer competitie ontstaan om de varkens. Slachterijen
willen hun haken vol houden.
Wekelijks 92.000 varkens minder
Krimp varkensaanbod in Duitsland en Nederland
krimp
zeugenstapel

minder
vleesvarkens

aanboddaling/week

Nederland

87.000

2436000

46846

Duitsland

84.000

2352000

45231

totaal

171.000

4788000

92077

Bron: Topigs Norsvin, DestatisGemaakt met LocalFocus
Door Boerderij.n

Sanering en milieuregels
In Nederland zijn 87.000 zeugen minder dan een jaar geleden.
Daarvan zijn 75.000 zeugen uit de markt genomen door de warme
sanering van de overheid. De overige 12.000 zeugen zaten op
bedrijven die om een andere redenen zijn gestopt, volgens cijfers
van fokkerijorganisatie Topigs Norsvin. In Duitsland is het aantal
zeugen in de periode mei tot november 2020 met 84.000 dieren
afgenomen. In dat land zorgt onzekerheid onder varkenshouders
voor veel stoppers. De twijfel wordt gevoed door corona, Afrikaanse
varkenspest en in hoog tempo strenger wordende milieu13

dierenwelzijnsregels. In een update van Rabobank over de
Afrikaanse varkenspestsituatie staat dat in Duitsland de
zeugenstapel in 2020 met 5,4% is gekrompen. Dat is de grootste
afname in de afgelopen tien jaar.
Productie ijlt na
Zodra een zeug uit productie gaat, komen daar een halfjaar later de
laatste slachtvarkens van op de markt. In Nederland en Duitsland zijn
in 2020 171.000 zeugen uit productie genomen. Ervan uitgaande dat
een zeug 28 slachtvarkens per jaar produceert, zijn dat op enig
moment opgeteld 92.000 varkens per week. De Duitse en
Nederlandse varkensmarkt zijn nauw met elkaar verweven. Enerzijds
door de levende export van Nederland naar Duitsland van jaarlijks 6
miljoen varkens. Anderzijds door de vleeshandel tussen beide
landen. De varkensmarkt en -prijs in beide landen zijn daarom sterk
aan elkaar gelinkt
Duitsland glijdt verder af
In Duitsland is de krimp van het aantal zeugen overigens nog niet ten
einde. De verwachting is dat er dit jaar weer 100.000 zeugen vanaf
gaan, en het aantal op 1,6 miljoen uitkomt. Dit aantal zal komende
jaren verder dalen, tot onder de 1,5 miljoen zeugen, verwachten
fokkerijorganisaties. Minder zeugen leidden afgelopen weken al tot
minder biggen en varkens en hogere opbrengstprijzen voor de boer.
De Duitse varkensprijs is de afgelopen drie weken 31 cent per kilo
geslacht gewicht gestegen. Aan deze stormachtige prijsstijging komt
deze week even een eind. De slachterijen trekken aan de rem.
De biggenmarkt leeft ook sterk op. De biggennotering van Vion steeg
de afgelopen twee maanden € 22,5 per dier.
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Bron: Boerderij.nl
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Even voorstellen
Hallo,
Ik ben Bart Freriks 20 jaar en kom uit Luttenberg. Sinds half februari
loop ik stage bij CAVV Zuid-Oost Salland in Haarle. Deze stage doe
ik vanuit mijn opleiding. Ik studeer momenteel aan het Van Hall
Larenstein in Leeuwarden. Hier doe ik de HBO opleiding Dier- en
Veehouderij. Deze stage duurt in totaal 8 weken en binnen deze
stage houd ik me bezig met een innovatie-opdracht. De stage is
vooral gericht op het innovatieproces,
maar daarnaast ook gewoon
stagelopen en oriënteren binnen de
sector.
We hebben thuis een melkveebedrijf
die ik later graag wil overnemen. Ik
heb al een 3-jarige opleiding MBO
Veehouderij afgerond, en zit
momenteel in het 2e jaar van de 4
jaar durende opleiding aan het HBO.
Na mijn opleiding zal ik eerst nog een
aantal jaar buitenshuis aan het werk
moeten. Hoe ik die jaren precies ga
invullen weet ik nog niet.
Naast mijn opleiding werk ik voornamelijk thuis en in het weekend
werk ik nog bij een bedrijf in de buurt. Hier haal ik veel plezier uit,
want ik ben toch het liefst tussen de koeien.
Wie weet tref ik u nog aan de telefoon, tot ziens!
Bart Freriks
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