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Aan de leden en afnemers 
 

De lente is begonnen en momenteel is het stralend weer. De kou lijkt achter 
de rug. De weides kleuren weer mooi groen en de mest komt eindelijk op het 
land. Zoals reeds eerder gemeld heeft uw CAVV vorig jaar een goed jaar 
gedraaid. Wij hebben er weer bewust voor gekozen om een scherpe marge te 
hanteren en dat betekent een kleine nabetaling. 
Op de jaarvergadering van 22 maart jl. is de volgende nabetaling vastgesteld: 
 Mengvoeders:  EUR 1,-- per ton (incl. B.T.W.) 
 Kunstmeststoffen: EUR 1,-- per ton (incl. B.T.W.) 
 (excl. kalk) 
Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.  
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering is op 22 maart geweest. Ondanks het stralende weer, was 
de opkomst goed. In de jaarvergadering hebben wij de statutenwijziging 
doorgenomen en er waren genoeg leden aanwezig om de wijziging goed te 
keuren. Als bestuur en directie is het goed om te weten dat de leden ook 
achter de genomen beslissingen staan en betrokken zijn bij onze coöperatie. 
Tevens werd de koe van maatschap Peek gehuldigd voor het leveren van 
10.000 kg vet en eiwit. 
Het hoogtepunt van de avond was onze spreker Mark te Boekhorst met een 
uitleg over het martelaarschap van de wormenkweker. Een heel interessant 
verhaal met daarbij de nodige humor. Dit is door iedereen met grote interesse 
ontvangen. Daarna was er een kleine versnapering en is er tot de late uurtjes 
nog gezellig nageborreld. 
 
Grondstofprijzen 
De fluctuatie in de grondstofprijzen nemen toe. De afgelopen weken was er 
zelfs een forse daling te zien. Deze forse daling is in enkele dagen ook weer 
voor een groot deel teniet gedaan. Deze schommelingen geven aan dat de 
markt in beweging is en dat de prijzen niet standvastig zijn. 
Daarom is het moeilijk om een voorspelling te doen, maar het begint er op te 
lijken dat een doorzettende daling tot de mogelijkheden behoort. De analisten 
verwachten nog steeds tekorten op de grondstofmarkt en daarmee lijkt een 
daling niet mogelijk te zijn. Maar de fluctuaties van afgelopen weken laten zien 
dat een daling zeker mogelijk is. Het probleem is dat de markt bepaald wordt 
door gevoelens en niet door feiten. Daarnaast wordt door de media elke 
mogelijkheid aangegrepen om te schrijven over grondstoffenkrapte en dus 
prijsstijgingen. Hierdoor is het lastiger voor een prijsdaling om door te blijven 
zetten. 
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De grondstofprijzen moeten nog verder zakken voordat ze onder het huidige 
calculatieniveau van de mengvoeders komen. Daarna zal er een daling in de 
mengvoerprijzen gaan plaats vinden. Gezien de afgelopen fluctuaties kan het 
wel heel snel gaan. Al met al wordt het een spannende periode. 
 
Nieuwe bulkauto 
De nieuwe bulkauto met een capaciteit van 32 ton is gereed. Hij moet alleen 
nog in de juiste kleur gespoten worden. De verwachting is dat de bulkauto in 
de laatste week van april geleverd gaat worden. Deze nieuwe bulkauto is hard 
nodig. Met onze huidige omzet is vaak niet mogelijk om al het mengvoer in de 
daguren bij de klanten te krijgen. Met name de vele piekdagen zijn lastig. 
Daarom willen wij u vragen, om indien mogelijk 2 leverdagen op te geven voor 
uw bestelling. Dit geeft in de fabriek en het transport meer flexibiliteit. 
Aangezien wij met de nieuwe bulkauto 32 ton in één keer kunnen leveren, 
zullen wij ook waarschijnlijk de bulkkorting aanpassen. In het Zuid-Oost 
Salland Nieuws van mei zal dit verder toegelicht worden. 
 
Gewasbeschermingsmiddelen verkoop 
In april hebben wij weer onze jaarlijkse audit van het CDG (Certificatie 
Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) voor de verkoop van 
professionele gewasbeschermingsmiddelen. Dit certificaat is noodzakelijk om 
professionele gewasbeschermingsmiddelen te mogen verkopen. Wij als Zuid-
Oost Salland willen onze klanten een compleet pakket kunnen blijven bieden 
en blijven daarmee professionele gewasbeschermingsmiddelen in Heeten 
verkopen. 
 
Winkel Heeten 
In onze winkel in Heeten hebben wij ook een paar veranderingen 
doorgevoerd. De balie is vernieuwd en de ruimte rondom de balie en de 
entree is anders ingedeeld. Hierdoor heeft u als klant een nog beter overzicht 
wat onze winkel u allemaal te bieden heeft. daarnaast gaan wij starten met het 
verspreiden van een flyer om onze aanbiedingen nog beter onder de 
aandacht te brengen. Als laatste starten wij met een paar leuke actiedagen 
per jaar. De eerste 2 dagen zijn de vrijdag en zaterdag voor Pasen. Verderop 
in het Zuid-Oost Salland Nieuws leest u hier meer over.  
Wij nodigen u van harte uit om in de winkel in Heeten een kijkje te komen 
nemen. 
 
Hans Verheul 

 
Rectificatie: In het boekje van maart is in de cijfers van MelkveeExpert een 
fout geslopen. De productie per koe per jaar voor 2010 moet zijn 8.603 kg. 
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Grasmanagement voorjaar/zomer 2011 
 
Op het moment van schrijven hebben wij een droge periode achter de rug. 
Op het grasland is bijna alle drijfmest wel weer aangewend. Om de 
grasgroei echt te laten beginnen zou de temperatuur ’s nachts omhoog 
moeten en er zou wel wat water mogen vallen. Belangrijk is al wel om nu 
al een keuze te maken of alles eerst wordt gemaaid of gedeeltelijk ook al 
geweid wordt voor de eerste snede. Indien u al vroeg start met beweiden 
let er dan op dat u niet teveel oppervlakte hieraan besteedt. Er dient ook 
voldoende eerste snede in de kuil te komen. Probeer in elk geval een 
flinke eerste snede te oogsten! Vaak wordt er nog te kort gemaaid.  
 
Denk voor het toepassen van weidegang alvast na over de volgende 
zaken: 
 

− Kies voor een beweidingssysteem dat bij u past. Dit is met name 
afhankelijk van de grootte van de huiskavel en de beschikbare arbeid. 
Standweiden wordt in deze regio niet veel toegepast, maar is in onze 
ogen zeker een systeem dat in de huidige tijd op veel bedrijven goed 
past. Hierbij wordt in het algemeen 10 koeien per ha aangehouden en 
minimaal 2 grote kavels. Van belang is wel dat er voldoende op stal 
bijgevoerd kan worden. 
 

− Houdt er met de bemesting rekening mee dat u gaat weiden. Dus 
minder stikstof bemesten dan bij maaien en ook geen drijfmest voor 
weiden toepassen vanaf de eerste snede. Een keer extra zout 
bemesten in de zomer werkt ook gunstig op de opname. 
 

− Gaan de koeien de weide in, houdt dan rekening met een hogere 
totale ds-opname uit ruwvoer en meer eiwit uit vers gras. Dit betekent 
dat bij goed gras de hoeveelheid krachtvoer duidelijk naar beneden 
kan en dat er minder eiwit gevoerd kan worden uit het krachtvoer-
gedeelte. Probleem in de zomer is wel de wisselende kwaliteit van het 
verse gras. Probeer dit vooral in de basis te corrigeren met meer of 
minder bijvoeding uit maïs en kuilgras en houdt een correctievoeder 
voorradig waarmee aan het voerhek bijgestuurd kan worden. 
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Inkuilmanagement 

− In de praktijk wordt het over elkaar heen kuilen steeds meer toegepast 
en dat bevalt prima. Hierbij wordt de 1e snede over de hele lengte 
ingekuild en daarbovenop wordt de 2e of 3e snede ingekuild. Op deze 
manier worden tekorten of overschotten meestal gecompenseerd met 
de andere kuilsnede. 
Let er wel op dat de kuil dan na de eerste snede zo snel mogelijk 
zuurstofvrij wordt afgedekt! Dit is zeer belangrijk om dit mooie voer 
goed te laten conserveren. 
 

− Onderfolie is een zeer goede optie om kuilen zo snel mogelijk 
zuurstofvrij te krijgen. 
 

− Probeer ook wat goed gras in plastic balen te krijgen. Dit past vaak 
zeer goed om broeigevoelige perioden te overbruggen zonder de grote 
kuil al open hoeven te maken. 
 

− Het aanrijden van de kuil is heel belangrijk. Vooral bij grote partijen op 
1 dag is dit vaak een probleem. Een laagje zand op de kuil helpt ook 
om broei te voorkomen.  
 

− Streef naar kuilen van rond de 45 % droge stof. Het mooiste is een 
ds% tussen de 42% en 48% ds. Vooral de zomerkuilen zijn vaak te 
droog. 
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Ook robotmelkers aan het goede adres 
bij Zuid-Oost Salland 

 
Uit ons MelkveeExpert-systeem hebben wij ook de gegevens van onze 
robotmelkers uitgefilterd. Hier komen ook interessante resultaten uit naar 
voren. 
Hierna volgt het overzicht: 
 

 
Alle 

deelnemers 
Niet-

Robotmelkers 
Robotmelkers 

Aantal melkkoeien 82 79 99 

Kg melk per koe per dag 26,8 264 28,4 

Vet% 4,53% 4,55 4,46 

Eiwit% 3,58% 3,6 3,51 

    

Kg krv per 100 kg meetmelk 21,9 21,9 21,8 

Tot. kg krv per 100 kg mm* 23,6 23,7 23,2 

Tot. krv kosten per 100 kg mm* 4,65 4,67 4,56 

Melkprijs per 100 kg meetmelk 30,81 30,84 30,69 

    

Saldo melk-krv per 100 kg mm 4,65 4,67 4,56 

 
Zoals te verwachten is de productie duidelijk hoger bij robotmelkers dan bij 
niet robotmelkers. Wel zijn de gehalten  wat lager. 
Wat vooral opvalt is dat het krachtvoerverbruik bij robotmelkers lager is en 
daardoor de krachtvoerkosten ook. Je zou verwachten dat dit duidelijk 
hoger zou zijn. Wel is het uiteindelijke saldo iets lager door de lagere 
melkprijs. 
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
* = inclusief bijproducten, omgerekend naar mengvoer. 
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Bemestingszout 
 
Bemestingszout zorgt voor een natrium gift, dit is belangrijk voor de 
smakelijkheid van het gras. 
Door een verhoging van het natriumgehalte wordt de graastijd verlengd en 
daarmee de opname van ruwvoer verhoogd. 
Gronden met veel kali hebben een hogere natriumgift nodig om een 
verhoging van het natriumgehalte in het gras te behalen. 
Bevat uw grond weinig kali, dan is het effect van een natriumbemesting 
ook beduidend langer. 
Meestal volstaat een bemesting van 100 à 150 kg graszout blauw per jaar. 
U kunt er voor kiezen om dit in 1 of 2 keer te verstrooien. 
De voorkeur gaat uit naar 2 keer per jaar te strooien (75 kg graszout blauw 
per hectare per keer). 
Een gift voor de 1e snede en een najaarsgift (na de 2e snede) is meestal 
het meest voor de hand liggend. 
U kunt er ook voor kiezen om graszout met extra cobalt of koper te 
strooien. 
Voor het melkvee is dit meestal niet nodig omdat dit vaak vanuit het 
krachtvoer gecorrigeerd wordt. 
Voor het jongvee is dit wel een optie, maar wanneer u er voor kiest om 
met mineralen bolussen te werken is het ook hier niet nodig. 
Daarnaast heeft het ook de voorkeur om met mineralen bolussen te 
werken. 
Naast koper en kobalt brengt u namelijk ook nog een ander breed scala 
aan sporenelementen op peil. 

 
Toelating MCPA 750 CC 

 
MCPA 750 CC is niet meer toegestaan voor niet professioneel gebruik. 
Het mag dus alleen maar verkocht worden aan licentiehouders. 
Voor niet licentiehouders is er nu een alternatief, namelijk de totaal mix. 
De totaal mix is een combiverpakking van Primstar en Mixture. 
Dit is dus een mengsel van Primus, Starana, 2.4.D, MCPA en Dicamba. 
Vrijwel alle voorkomende onkruiden gaan dood aan deze combinatie. 
Het product is veilig en relatief zacht voor gras. 
De verpakking van 375 cc is voldoende voor 625 m2. 
Ideaal voor pleksgewijze toepassing. 
Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met onze winkel in Heeten. 
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Agrovision – cijfers 2010 
 

Zoals ieder jaar worden in maart door Agrovision de landelijke cijfers 
gepubliceerd. Toch jammer dat dit niet sneller kan, bij de meeste 
varkensbedrijven hebben we de cijfers van Agrovision in januari al in 
beeld. Maar goed meten is weten dus kunnen we als nog vergelijken. Als 
eerste staan hieronder de vleesvarkensresultaten afgebeeld. Vergelijken 
lijkt mooi maar pas op het zijn gemiddelden van zowel op bedrijfsniveau 
als landelijk. Dus alle verschillende genetische kruisingen, voermethode’s 
en sexe staan door elkaar. 
 

Agrovision 
Cijfers 

Landelijk 
2009 

 
 

2009 

Landelijk 
2010 

 
 

2010 

Landelijk  
20% 

hoogste 

 
 

20% hoogste 

Aanwezige 
vleesvarkens
/bedrijf 

1522 561 1705 723 1920 2227 

Groei 
(gr/dag) 

794 787 800 801 821 870 

Voeder-
conversie 

2,71 2,73 2,62 2,64 2,53 2,48 

EW-
conversie 

3,00 2,98 2,92 2,88 2,69 2,72 

Uitval (%) 2,3 3,0 2,3 2,5 2,0 1,6 

Voerkosten/ 
kg groei 

0,59 0,60 0,59 0,59 0,55 0,56 
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Zoals je kunt zien doen we gemiddeld goed mee met de rest van 
Nederland. Bij de voerkosten is de nabetaling van 2010 nog niet in mee 
genomen, dus daar komen we nog iets lager op uit. Wat op vallend is dat 
de bedrijfsgrootte als maar toe neemt, maar dat bij ons in de regio het 
aantal kleine bedrijven (meestal gemende bedrijven) nog groot is. De 
verschillen onderling met de bedrijven zijn zowel bij ons als landelijk nog 
steeds erg groot. Dit heeft gelukkig niet alleen te maken met de prestatie 
van de varkenshouder zelf maar hoofdzakelijk met welke kruising en sexe 
er op het bedrijf aanwezig is. Het verschil tussen gesloten bedrijven en 
gespecialiseerde bedrijven speelt ook een rol. Een feit blijft dat technische 
verschillen leidt tot wel of geen inkomen. Gevoelsmatig was 2010 
financieel slechter dan het feitelijk was, dit komt mede door sterk stijgende 
voerprijzen eind 2010 waardoor de voerwinst snel verslechterde.  
 

Zeugen 
Bij de zeugen ligt het vergelijken nog ingewikkelde dan bij de 
vleesvarkens. Vooral de verschillende genetica speelt hierbij een 
belangrijke rol. Landelijk zal Topigs 20 het grootste markt aandeel hebben 
terwijl bij ons veel verschillende kruisingen bij onze klanten liggen. Om ons 
marktaandeel te vergroten in het zeugen stuk hebben we in 2010 zowel 
het biggenvoer als zeugenvoer sterk verbeterd. Dit kun je terug zien in het 
aantal levend geboren biggen en de biggengroei.  

 

Agrovision 
Cijfers 

Landelijk 
2010 

 
 

2010 

Aantal zeugen 370 220 

Bedrijfsworpindex 2,39 2,37 

Levendgeboren biggen/worp 13,3 13,7 

% uitval voor spenen 12,8 11,9 

% uitval na het spenen 2,0 2,1 

Gespeende biggen/zeug/jaar 27,7 26,5 

Biggengroei (g/dag) 330 346 
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Geen wintertoeslag zeugen van april tot oktober 
 
Bij een omgevingstemperatuur in de gust- en drachtperiode die lager is 
dan de onderste kritieke temperatuur moet men ter voorkoming van 
conditie verlies extra voer geven. Bij individueel gehuisveste zeugen dient 
voor iedere graad Celsius beneden een gemiddelde temperatuur van  
18 ºC per etmaal 0,1 EW per dag extra te worden verstrekt. Omgekeerd is 
er nu de wintertoeslag. Is de gemiddelde temperatuur boven de 18 ºC dan 
moet er 0,1 EW minder worden verstrek. Bij in groepen gehuisveste 
zeugen dient men voor iedere graad Celsius beneden een gemiddelde 
temperatuur van 16 ºC per etmaal 0.05 EW per dag extra te geven. Het is 
in de praktijk lastig om dagelijks de gemiddelde temperatuur per etmaal te 
bepalen. Daarom adviseren wij de guste en dragende zeugen van oktober 
tot aan maart een standaard wintertoeslag te verstrekken, wanneer de 
stallen niet verwarmd worden. Van april tot aan oktober is volgens schema 
van toepassing. 
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Aanbiedingen zijn de hele maand april geldig of zolang de voorraad strekt. 

LEGKORREL 25 kg 
 

van  € 8,50 
 

voor € 7,25 
 

AARDAPPELEN BILDTSTAR  
10 kg 

van  € 7,50 
 

voor € 5,50 
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TUINMEST N.P.K. 12-10-18 
25 kg 

Bodemprijs  

€ 16,- 
  

CULTERRA GROEN 10-4-6 
 

    10 kg van € 11,50  voor € 8,95 
     

    25 kg van € 22,50  voor € 15,95 
 

POTGROND BIOFLOR 70 ltr 

 
per zak  € 5,95 

 

nu 3 zakken voor € 14,50 
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GRI SPORT 
WANDEL/VRIJETIJDSSCHOENEN  
van  € 79,50 

 

voor € 57,50 
  
 

 

AFRASTERING  
Bij aankoop vanaf € 25,- aan 

afrasteringmateriaal,  

25 isolatoren GRATIS! 
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Op zoek naar Op zoek naar Op zoek naar Op zoek naar     
de de de de GOUDENGOUDENGOUDENGOUDEN    code!code!code!code!    

 

Bij een aankoopbedrag van € 10,- of meer 
ontvangt u een gratis doosje eieren.  
 
Vind in het doosje één van de 5 gouden codes en 

win een cadeaubon t.w.v. van € 50,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze actie loopt op vrijdag 22 april in Haarle en Heeten  
en zaterdag 23 april 2011 in Heeten.  
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Foto van de maand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genieten van het voorjaarszonnetje  
maar wel goed beschermd.  

Ingestuurd door H. Meijerink 

 
Ook een leuke foto? 

Stuur deze dan info@zuidoostsalland.nl 
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Ook onze carnavalswagen willen we u niet onthouden.
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Nieuwtjes 
 

TE KOOP 

 

mooi roodbonte stierkalf  
(goed eiwit) 
moedersvader: Konvoy 
vader: Fidelity 
 
lev. prod. moeder  981 d. 24981 kg  5.61.vet  4.19 eiwit. 
 
vr. groet Will van Rossum   tel: 06-30816805 

 

 

 
TE KOOP 

 
Hekwerken staal: 
 
Breedte x Hoogte 
 
2,50   2,50 
1,60   1,90 
1,40   2,00 (2x) 
1,00   2,30 
1,00   2,15 
0,58   1,10 (6x) 
Diverse stalen afrasteringspalen met voet. 10/2,00 ml 
 
Aluminium raam/koz. 
 
4,45  x 1,10 
1,00  x 1,20 (2x met glas en ventilatierooster) 
Overheaddeuren (2x 2,40 x 2,15) 
Terras windschermen (staal met glas) 1,35 x 2,50 
 
Te bevragen: 06-385 33 849, Nieuw-Heeten 


