DE VALKENIER
1916 - 2016

Uitgave van Cooperatie “De Valk Wekerom” UA
Jaargang 32, nummer 1, maart 2018

Van de directie
Grondstoffenmarkt
Bijeenkomst melkveehouders “Achter de meute aan, of…? “
Sorghum voor rundvee, het nieuwe gewas?
Voeren van pensbestendige vetten bij melkvee ter discussie
Levering en silo’s: tips voor alle veehouders
Studiereis Frankrijk – Zwitserland
Couperen staarten
Toepassing CCM in diervoeders
KIP van ORANJE, de boer aan het roer
Wijzigingen VLOG voor legpluimveebedrijven
Conceptschap kip overvol, hoe verder!?
Topresultaten legpluimvee
Topresultaten vleeskuikenouderdieren 2017

Van de directie
Dynamische markt

De agrarische markt is steeds volop in beweging. Discussies
die momenteel lopen zijn onder andere: de fosfaatrechten
in de rundveehouderij, de stop van groei in de geitenhouderij binnen een aantal provincies, de ontwikkeling van
concepten in de vleeskuikenhouderij, de productie van melk
bij rundvee en geiten die voldoet aan de eisen van VLOG en
de ontwikkeling van de grondstofprijs NON-GMO. Daarnaast is de vraag wat de impact op onze sector wordt indien
er meer handelsbelemmeringen met Amerika gaan komen
en de Brexit wordt afgerond.
Natuurlijk bieden deze veranderingen u als ondernemer ook
kansen, maar om tegenwoordig met deze veranderingen
mee te gaan, worden van u grote investeringen gevergd.
Hierbij is de vraag of u de tijd krijgt om deze investering
terug te verdienen. Het nemen van de juiste beslissing is
daarom voor u van groot belang. Of het nu gaat om uitbreiding van het aantal dieren, instappen in een concept of
omschakeling naar een andere sector, van uw coöperatie
mag u verwachten dat zij u bijstaat in deze beslissing. Ook
voor de Coöperatie zelf is het zaak om alle ontwikkelingen
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in de markt op de voet te volgen. In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om de gevolgen in beeld te
krijgen van onder andere de opkomst van VLOG-voer in de
melkveehouderij, het verbod op gebruik van formaldehyde
in moederdierenvoer, de ontwikkeling van verschillende
concepten en de groei/krimp van de verschillende sectoren. Aan de hand hiervan zijn de plannen voor de komende
jaren bepaald, zodat we nu, maar ook in de toekomst, u
kunnen bijstaan in het behalen van het maximale resultaat.

Afsluiting 2017

Momenteel zijn we druk bezig om het jaar 2017 af te sluiten. Ook voor de Coöperatie was het een roerig jaar, waarin
we in de eerste helft te maken hadden met de vogelpest
en in de tweede helft met de fipronil-crisis. Ook zien we
dat de invloed van de retail en supermarktketens op de
sector, door de ontwikkeling van onderscheidende producten, steeds verder toeneemt. De omzet in de vleeskuikens,
opfokpluimvee en eenden is mede hierdoor, helaas maar
volgens verwachting, onder die van 2016 uitgekomen. In de
legpluimvee hebben we onze omzet ondanks alles toch vast
kunnen houden. In alle andere sectoren hebben we door
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de goede technische resultaten en door dicht bij de klant
te staan, ons marktaandeel kunnen vergroten. De stijging
bij de nertsen en de varkens lag op bijna 5%. In de rundvee
hebben we zelfs ruim 8% meer omzet gerealiseerd. Door
dicht bij u te blijven staan als leverancier, ook tijdens een
crisis, is door de opgedane kennis te delen de schade zoveel
mogelijk beperkt. Voor 2018 zijn we dan ook optimistisch
over de verwachte omzet.

Rundveehouderij

De rundveehouderij is het afgelopen jaar veel in het nieuws
geweest. In 2017 ging het vooral over het terugdringen van
de hoeveelheid fosfaat om de derogatie voor de komende
periode in Brussel veilig te stellen. De gehele sector heeft
deze uitdaging opgepakt en met een grote inspanning terugdringing weten te realiseren.
In de afgelopen maand kwam in het nieuws dat binnen de
melkveehouderij op grote schaal zou zijn gefraudeerd. De
eerste berichten spraken over 30% van de bedrijven en
kort daarna werden 2.100 bedrijven geblokkeerd. Hier was
gelukkig geen enkele klant van onze Coöperatie bij. Na een
paar dagen werd gelukkig alweer een groot aantal bedrijven
vrijgegeven en bleek de mate van fraude aanzienlijk minder
dan eerder gemeld was.
Over de fosfaatrechten en hoe hier mee om te gaan, zijn
momenteel nog veel vragen. Om hier meer duidelijkheid
over te krijgen heeft De Valk Wekerom samen met Countus
op 28 februari jl. een bijeenkomst voor u georganiseerd.
Verderop in deze Valkenier kunt u een verslag daarvan
lezen.

VLOG

Als Coöperatie De Valk Wekerom leveren we al jaren voor
de sector legpluimvee grote hoeveelheden voer die aan
alle eisen die VLOG stelt voldoen. VLOG staat voor Verbond
Lebensmittel Ohne Gentechnik. Dit is een Duitse vereni-

ging opgericht door voedselleveranciers, producenten en
retailers. Jaarlijks zien we het aandeel VLOG-voer verder
toenemen. In onze fabrieken hebben we hiervoor in de
afgelopen jaren verschillende investeringen gedaan om de
versleping, die al laag was, nog verder te verlagen. Op deze
manier voldoen we ruim aan de gestelde eisen van maximaal 0,9 % GMO. In 2017 is binnen de sectoren melkvee en
geiten de hoeveelheid VLOG-voer in 2017 fors gestegen. De
vraag die momenteel speelt is wat de zuivel in de komende
periode gaat doen. Deze beslissing zal ook impact hebben
op de grondstofprijzen van NON-GMO producten. Als Coöperatie hebben we voor u in de afgelopen periode hierop al
geschakeld en onze inkooppositie veilig gesteld. Mochten
in de toekomst de eisen voor productie van VLOG-voer
verder worden aangescherpt, dan kunnen we eventueel
één fabriek volledig op VLOG inrichten, zodat we u kunnen
blijven leveren.

Vogelpest en varkenspest, hygiëne op één

In de afgelopen maanden zijn we in Nederland meermaals
opgeschrikt door het bericht dat op een bedrijf vogelpest
is vastgesteld. Ook zien we de dreiging van de varkenspest
vanuit Duitsland langzamerhand naar Nederland opschuiven. Tot nu toe is het bij vogelpest steeds per uitbraak bij
één bedrijf gebleven. Door alle hygiënemaatregelen op het
erf in acht te nemen, neemt de kans dat dit virus naar andere bedrijven kan overslaan af. Als pluimveehouder, maar
ook als voerleverancier, hebben we hier een grote verantwoordelijkheid, niet alleen naar ons en uw eigen bedrijf,
maar ook naar de gehele sector toe. De gevolgen van een
grootschalige uitbraak zijn, zoals we in de afgelopen jaren
meermaals hebben kunnen constateren, veel te groot.

Vooruitblik 2018

Als Coöperatie houden we vast aan onze kernwaarden,
namelijk: kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid. Dit
resulteert in het leveren van voer tegen een scherpe prijs,
waarmee u uitstekende technische resultaten kunt realiseren. Binnen De Valk Wekerom staat een ervaren team van
betrokken medewerkers voor u klaar, die werken met passie
om u terzijde te staan met raad en daad. Door ook in de
moeilijke tijden zoals afgelopen jaar als Coöperatie naast
haar leden/klanten te blijven staan, ervaart u de meerwaarde van uw voerleverancier. Hierdoor is het aantal klanten in
de afgelopen periode weer verder toegenomen. De eerste
twee maanden van 2018 zijn we goed gestart, daarom zien
we dit jaar met vertrouwen tegemoet.
Michael Mackaay
directeur

Grondstoffenmarkt
Op dit moment wordt de markt beheerst door langdurige
droogte in Argentinië en vorst en droogte in belangrijke
graangebieden in de Verenigde Staten. De prijzen zijn hierdoor de laatste maand sterk opgelopen, vooral die van de
eiwitrijke grondstoffen.
Met name de prijs van sojaschroot is sterk gestegen. Op dit
moment noteert de prijs van Argentijnse sojaschroot (46%
ruw eiwit) €39,50 per 100 kg. Begin januari lag de prijs nog
op €32,50 per 100 kg. Een stijging van 7 euro!
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De andere eiwitbronnen, zoals raapschroot en zonnepitschroot, volgen met prijsstijgingen van €4,- tot €5,- per 100
kg. Genoemde prijzen zijn franco put Lunteren.
De oogst in Argentinië (feb/apr) wordt op dit moment geschat op 44 mln ton, terwijl eind vorig jaar nog werd gerekend op een oogst van 56 mln ton. In Brazilië daarentegen
verwacht men een oogst van misschien wel 118 mln ton,
terwijl in december nog werd gerekend met 109 mln ton.
De wereldvoorraad aan sojabonen is ruim. Probleem op dit
moment is dat er te weinig gecrusht wordt waardoor er krap-
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te is aan sojaschroot. Op termijn (mei/juni) kunnen de prijzen
weer gaan dalen door een grotere crushcapaciteit in Brazilië,
net als in de Verenigde Staten met daarnaast grote inzaai van
sojabonen aldaar (oogst nov/dec).
Op de granenmarkt zien we ook licht stijgende prijzen veroorzaakt door de droogte in de Verenigde Staten. Tarwe noteert op
dit moment €17,90, maïs €18,50 en gerst €17,70.
De EU Commissie verwacht voor 2018/2019 een tarweoogst
van 140 mln ton (141.6 mln ton 2017/2018). De wereldproductie van tarwe wordt in 2017/2018 geschat op 757 mln ton en
de voorraden op 254 mln ton, vergeleken met 754 mln ton en

240 mln ton in 2016/2017. De voorraden blijven ruim, vooral in
Rusland, waardoor volop geëxporteerd kan worden naar de EU.
Op dit moment staan de gewassen er goed bij in Europa, waardoor op termijn (mei/juni) de prijzen van gerst en tarwe weer
kunnen gaan dalen. De maïsprijzen zullen waarschijnlijk minder
dalen. Voor juli t/m september zien we bij NON-GMO-maïs een
premie t.o.v. de gewone maïs door een krapper aanbod.
De euro/dollarverhouding noteert op dit moment 1,23.
De trend voor de mengvoederprijzen zal de aankomende maanden naar verwachting een stijgende lijn laten zien. De stijging
zal het grootst zijn bij eiwitrijke samenstellingen.

Bijeenkomst melkveehouders “Achter de meute aan, of…? “
De melkveehouderij staat momenteel voor veel uitdagingen. Op 28 februari j.l. hebben wij in samenwerking met
Countus deze uitdagingen besproken met onze melkveehouders. Ruud Noordman, ondernemersadviseur, heeft ons
bijgepraat over de actualiteiten in de wet- en regelgeving.
Jaap Gielen, branchespecialist melkveehouderij, heeft met
ons gesproken over welke keuzes we als melkveehouder nu
kunnen of moeten maken.
De media heeft de afgelopen tijd veel tegenstrijdigheden
geroepen. Daar hebben we mee te maken, maar kunnen
we niet direct wat mee. Gaan we achter de meute aan, of
volgen we ons eigen spoor?
Hieronder vindt u een overzicht van wat er die middag allemaal ter sprake is gekomen.

Actualiteit wet- en regelgeving
Fosfaatreductieplan en I&R blokkades

Op het moment van de bijeenkomst zaten we nog volop in
de I&R blokkades. Laten we hopen dat wanneer u dit leest
de onterecht geblokkeerde bedrijven weer vrijgegeven zijn!
Deze onterechte I&R blokkades hebben invloed op de situatie in uw fosfaatreductieplan. Wanneer de situatie in I&R
rechtgezet is, ontvangen de bedrijven waar dit van toepassing is een nieuwe beschikking fosfaatreductieplan.

Fosfaatreductieplan

Jaap Gielen (Countus)

Fosfaatrechten:

De meeste melkveehouders hebben inmiddels een beschikking ontvangen. Eventueel bezwaar hierop dient binnen
6 weken na dagtekening van de beschikking ingediend te
worden. Deze termijn is nu bij de meesten wel verstreken.
Er is een knelgevallenregeling. Wanneer iemand hiervoor
in aanmerking zou kunnen komen moet dit voor 1 april
gemeld worden bij RVO.
Aandachtspunten bij de beschikking:

De rechter heeft de groep van 50 boeren die het fosfaatreductieplan in april/mei 2017 aangevochten hebben in eerste instantie in het gelijk gesteld. In juni/juli is een tweede
groep van 200 boeren ook in het gelijk gesteld. Daarna is
er een lichte toets ontworpen. Daarvoor hebben zich 3000
boeren aangemeld. In september volgde een hoger beroep!
Daarin heeft de rechter de groeiende bedrijven weer in het
ongelijk gesteld. Dit betekent dat alle melkveehouders weer
onder het fosfaatreductieplan vallen. De rechter biedt wel
ruimte bij bezwaar wegens individuele, buitensporige last.
Dit moet dan wel aangetoond worden middels een goed
onderbouwd plan. De kaders die hiervoor gesteld zullen
gaan worden moeten nog bekend gemaakt worden.

• De totale melkproductie 2015:
- De geproduceerde liters moeten opgegeven worden.
Melk dat aan kalfjes gevoerd is mag ook meetellen. Dit
kan voor sommige melkveehouders net een verschil maken of ze in een bepaalde categorie vallen. Let wel op dat
de geproduceerde liters in de mestboekhouding van 2015
ook gelijk zijn.
- De dieraantallen kloppen meestal wel. Soms is er iets niet
goed gegaan bij vleesvee.

Derogatie 2018

• Fosfaatrechten zijn niet nodig bij:
- vleeskalveren, fokstieren > 1 jr. roodvleesstieren, inclusief vrouwelijk
- dieren die op dezelfde wijze worden gemest
- voor weidekoeien die niet meer gemolken gaan worden
zijn geen fosfaatrechten nodig vanaf het moment van
droogzetten.

Helaas is het momenteel nog steeds onzeker of de derogatie
er komt. We hopen op meer duidelijkheid in op zijn vroegst
april/mei. Waarschijnlijk zullen er extra eisen aan verbonden
worden. Wat wel positief is dat het scheurverbod uitgesteld
wordt tot 15 september 2019. Dit geeft de mogelijkheid
graslandvernieuwing weer in het najaar toe te passen.

De Valkenier

• Fosfaatrechten bij vleesveerechten heb je nodig bij:
- categorie 101 opfokkalveren voor vleesvee/fokstieren
incl. nuka
- categorie 102 overig vleesvee > 1 jaar
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Knelgevallenregeling

Deze kan van toepassing zijn wanneer er op 2-7-2015 minimaal 5% minder kg fosfaat geproduceerd is dan het jaar
ervoor. Redenen hiervoor kunnen zijn:
- ziekte of overlijden van ondernemer, vennoot of bloed- of
aanverwant in de 1e graad,
- dierziekte,
- vernieling stal,
- bouwwerkzaamheden,
- nieuw gestart bedrijf, voor het eerst gaan melken tussen
1-1-2014 en 2-7-2015,
- natuur en infrastructuur, hierdoor tijdelijk minder grond
of dieren.

•
•

•
•
•

introductie van de fosfaatrechten stijgt de kostprijs. Ook
banken stellen hogere eisen bij financiering zoals reserveringscapaciteit en aflossingsregime.
De verwachte langetermijn-melkprijs staat op € 34,50
/100 kg.
De verwachting is dat er een verdere differentiatie in
melkstromen gaat komen. Dat zal blijvend zijn. Denk aan
melk van koeien die uitsluitend zijn gevoerd met voer wat
voldoet aan eisen van VLOG. Dit kennen we al in de legpluimveesector. Het biedt wel kansen in de afzetmarkt in
bijvoorbeeld Duitsland.
Grondgebondenheid zal naar verwachting blijvend zijn.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door de
maatschappij van ons verwacht en dat zal ook blijven. De
maatschappij kijkt over onze schouder mee.
We moeten leven met de onzekerheid of de derogatie
2018 verleend zal worden. Countus verwacht van wel. Mogelijk zullen daar aanvullende eisen aan worden verbonden.

Vragen en keuzes
In de situatie zoals hierboven beschreven zitten we als
melkveehouderij. Wat moet je als individuele ondernemer
hier mee? Kijk goed naar wat je uitgangspunten zijn. Dat
bepaalt welke keuzes je kunt of moet maken. Is jouw bedrijf
in balans?

Aanspraak/eigendom fosfaatrechten

Fosfaatrechten worden publiekrechtelijk toegekend aan
degene die vee heeft gehad. Bij elke overdracht wordt 10%
afgeroomd. Dit gebeurt ook in geval van lease. Lease zal dus
naar verwachting niet echt van de grond gaan komen zoals
dit gebruikelijk is bij varkens- en pluimveerechten.
De afroming is te voorkomen door het aangaan van een
maatschap of vof. Countus probeert groeiers en stoppers
daarvoor bij elkaar te brengen. Na een periode van 3 jaar
kunnen dan de fosfaatrechten geruisloos doorgeschoven
worden.
Als iemand te weinig rechten heeft, handelt RVO vergelijkbaar als bij pluimvee- en varkensrechten. Er wordt gekeken
naar het voordeel dat daardoor is ontstaan en aan de hand
daarvan wordt de hoogte van de boete bepaald. Of iemand
voldoende fosfaatrechten heeft is makkelijk te controleren
door RVO omdat de I&R gegevens daar bekend zijn. Advies is
daarom om niet het randje op te zoeken.
Afschrijving op fosfaatrechten is wel toegestaan.

Gecombineerde opgave 2018:

De gecombineerde opgave 2018 kan ingediend worden
vanaf 1 maart tot 15 mei 2018.
Dit jaar wordt ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel gecontroleerd.
Onder voorbehoud zal er een mogelijkheid zijn om een
extra subsidie aan te vragen voor jonge landbouwers over
afgelopen jaren. Dat geldt wanneer iemand wel recht op
subsidie had en voldeed aan de voorwaarden, maar waarbij
het niet mogelijk was deze aan te vragen.

Verwachtingen op korte termijn

• Hoewel 2017 qua melkprijs een goed jaar is geweest, is er
over het algemeen nog onvoldoende gebufferd. Door de
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Fosfaatrechten:

Fosfaatrechten bijkopen of juist niet? Uit voorbeeld-berekeningen blijkt dat het voor extensieve bedrijven sneller loont
om het tekort aan fosfaatrechten bij te kopen dan voor een
intensief bedrijf. Voor ieder bedrijf is dit maatwerk om de
eigen situatie door te rekenen.

Veestapel:

Hoe bereik je momenteel het meeste melkgeld per kilo
fosfaat? Melk met hoge gehaltes geeft de meeste opbrengst.
Elke koe is gelijk aan 3 stuks jongvee. Daarmee komt de afweging: hoeveel jongvee houd ik aan? Of ga ik het uitbesteden?

Grond (productiemiddel):

Grond heb je nodig voor verantwoorde groei van een
melkveehouderij. Maar op sommige bedrijven is ruimte, en
daarmee grond, over. Bekijk jouw situatie kritisch. De kringloopwijzer is hierin een mooi hulpmiddel. De kringloopwijzer
maakt veel inzichtelijk. Wel zou er wettelijk dan een bedrijfseigen gebruiksnorm uit voort moeten vloeien. Dat is nu niet
het geval.
Afsluitend, we moeten keuzes maken in een verschrikkelijk
dynamische omgeving. Overzie je eigen speelveld. Bepaal
jouw startpositie en bepaal jouw eigen spoor met jouw
eigen afwegingskader en doe de dingen die bij je passen!
Teunie Brons
Verkoop binnendienst

De Valkenier

Sorghum voor rundvee, het nieuwe gewas?
Over sorghum wordt de laatste tijd veel geschreven, het zou
het gewas van de toekomst zijn en een heel goed alternatief
voor snijmaïs bij rundvee zijn. Tevens is sorghum sinds 1
maart j.l. als gewascode 3519 beschikbaar op RVO.nl en niet
langer als gras zoals in 2017. Dus sorghum is nu toegestaan
om te telen als derde gewas naast gras en snijmaïs. Redenen
voor ons om wat achtergrondinformatie op een rij te zetten.
En dan zo veel als mogelijk in vergelijking met snijmaïs.

Beworteling

Sorghum is een gewas dat in plaats van snijmaïs geteeld kan
worden. Doordat sorghum een dieper en daardoor intensiever wortelstelsel dan snijmaïs heeft kan het meer nutriënten opnemen vanuit de bodem en benutten voor groei. De
wortels van sorghum zijn in staat om dichte lagen in de grond
te doorwortelen en daardoor bodemverdichting op te heffen.
Een harde onderlaag kan hiermee dus doorworteld worden.

Lagere vochtbehoefte

Vanwege de diepe en intensieve beworteling gaat sorghum
efficiënt om met vocht, waardoor het minder snel last van
droogte heeft dan snijmaïs (vochtbehoefte sorghum 120
– 140 liter per kilogram droge stof en 160 - 190 liter per
kilogram droge stof bij snijmaïs). Op hoge gronden zou het
dus de voorkeur boven snijmaïs hebben. Op lage gronden is
het de vraag of sorghum het goed gaat doen.

Zaaitijdstip

De huidige generatie van het tropische gewas sorghum is
vrij koudegevoelig. Het advies is daarom pas te zaaien vanaf
15 mei of bij een bodemtemperatuur van 12-14 graden.
Vanwege het kleine korreltje gebeurt dit vooralsnog met
een bietenzaaimachine. De veredeling is volop bezig om de
rassen nog geschikter te maken voor teelt onder Nederlandse omstandigheden.

Bemesting

Sorghum heeft een goede stikstofefficiëntie. Te veel bemesten kan lijden tot legering.

De Valkenier

Onkruidbestrijding

Er is maar 1 onkruidbestrijdingsmiddel toegelaten waardoor
een onkruidvrij perceel zeer belangrijk is. Dit ook mede
vanwege de trage beginontwikkeling van de plant. Sorghum
is minder gevoelig voor ziekten en plagen dan snijmaïs.

Opbrengst en voederwaarde

Sorghum wordt op dezelfde manier gehakseld en ingekuild
als snijmaïs. De opbrengst varieert tussen de 10 en 30 ton
droge stof/ha en hoeft daarmee niet onder te doen voor
snijmaïs. Het heeft de potentie om onder optimale omstandigheden veel CO2 vast te leggen en heeft daarmee een lagere carbon footprint dan snijmaïs. Het bindt meer koolstof
uit de lucht en er spoelt minder nitraat uit naar het bodemwater in vergelijking met snijmaïs. De VEM en VEVI van
sorghum is lager dan van snijmais. Dit wordt veroorzaakt
door het lagere zetmeel gehalte en de lagere verteringscoëfficiënt van de droge stof mede door het hogere ruwe
celstof gehalte. De structuurwaarde is duidelijk hoger. Het
advies is om in deegrijpheid stadium te oogsten, waardoor
het bestendig zetmeelgehalte wat lager uitkomt, maar de
korreltjes wel kapot zijn. Ook het ruweiwitgehalte ligt hoger.
Eurofins is bezig met de ontwikkeling van ijklijnen om de
voederwaardering nog beter in zicht te krijgen. Het product
is smakelijk en wordt in ieder geval goed opgenomen door
koeien. Het kan ook prima naast snijmaïs gevoerd worden,
waarbij het voor de nodige structuur kan zorgen. Ook met
het tegelijk inkuilen met snijmaïs is inmiddels ervaring
opgedaan.
Concluderend kunnen we zeggen dat sorghum in potentie
voor hogere droogtegevoeliger gronden een goed alternatief voor snijmaïs kan zijn, mocht u interesse hebben laat
het ons dan weten.
Gert Kampert
nutritionist
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Voeren van pensbestendige vetten bij melkvee ter discussie
De afgelopen jaren is er geleidelijk een verandering opgetreden in de samenstelling van het melkvet. Zodanig dat dit
nadelige gevolgen heeft voor de verwerking van melk tot
vetrijke producten zoals kaas. Om die reden heeft de NZO
besloten om bepaalde pensbestendige vetten niet meer toe
te staan in het rantsoen voor melkkoeien. Pensbestendige
vetten zijn vetten die de pens passeren en in de darmen
worden opgenomen. Hiervan zijn drie soorten in de markt te
verkrijgen: gefractioneerde vetten, gehydrogeneerde vetten
en verzeepte vetten. Gefractioneerde vetten bestaan grotendeels uit het vetzuur C16:0 en deze kan een grote bijdrage
leveren aan de hardheid van het melkvet. Uit onderzoek, dat

de NZO samen met Nevedi heeft uitgevoerd, is vast komen
te staan dat beëindiging van het gebruik van gefractioneerde
vetten op dit moment de meest effectieve maatregel is om
het aandeel harde vetten in de melk terug te dringen.
Inmiddels krijgt u de gehaltes te zien van 4 vetzuren in uw
melk die u geleverd heeft, waaronder ook de C16:0. Mocht
het nivo hoger komen te liggen dan 32%, zijnde het landelijk
niveau wat niet tot problemen leidt in de verwerking van
melk, dan is het goed dit te bespreken met uw buitendienstman. Indien u wilt weten welke vetten u wel of niet kunt
voeren kunt u ook contact opnemen.

Protocol diervoederleveranciers sturing C16:0 tankmelk

Tankmelk*) C16:0
<=32% C16:0 in tankmelk

> 32% C16:0 in tankmelk
Wel Pensbestendig vet in
rantsoen

<=32% C16:0
-geen rantsoen aanpassing
-indien van toepassing;
beperk pensbestendig vet

tot max 125 gr C16/koe/dag

32%-35% C16:0
Verminder h.h. C16/koe/dag om % C 16:0
tankmelk <=32% te realiseren
- Verminderen h.h. persbestendig vet
- Inzet ander type pensbestendig vet

En/Of

Neem andere rantsoenmaatregelen bv
middels extra onverzadigd vet in rantsoen.
Afspraak NZO-Nevedi

> 35% C16:0

Geen Pensbestendig vet in
rantsoen
Zijn er mogelijkheden om
tankmelk C16:0 te verlagen
bv middels extra
onverzadigd vet in rantsoen

Stop met het voeren van pensbestedig vet
En
Zijn er andere rantsoenmaatregelen mogelijk;
bv middels extra onverzadigd vet in rantsoen.

vrijwillig

*) gemiddelde van 3 tankmonsters

Levering en silo’s: tips voor alle veehouders
1. Zorg voor een goede bereikbaarheid en een schone omgeving van de silo’s om het voer te kunnen bezorgen.
Denk aan het voorkomen van insleep dierziektes (vogelpest, varkenspest).
2. Maak de silo’s regelmatig helemaal schoon, ook de vijzelbak.
Bestel regelmatig per silo een siloshot om de silo te ontsmetten. Dit bestaat uit een mengsel van mierenzuur en
propionzuur en heeft een sterk antibacteriële werking. U
kunt een siloshot tegelijk met het voer bestellen.
3. Bij voeders met CCM is het extra noodzakelijk om de silo’s
regelmatig leeg te maken. CCM voeders bevatten een
hoger vochtgehalte en daardoor is het risico op schimmelgroei groter.
4. Zorg voor duidelijke silonummers op uw voersilo’s. Dit
is vooral voor onze chauffeurs erg prettig. Het voorkomt
verwarring en daarmee wordt de kans op het lossen in
de verkeerde silo kleiner. Coöperatie “De Valk Wekerom”
UA heeft silonummers op voorraad en deze worden gratis
meegegeven met de buitendienst of de bulkwagenchauffeurs.
5. Probeer waar mogelijk uw voeders op tijd te bestellen
zodat wij het kwaliteitsvoeder op de gewenste tijd in uw
silo kunnen bezorgen.
6. Een gevulde silo kan vele duizenden kilo’s voer bevatten. De krachten die op de silotrechter en het onderstel
drukken zijn dan ook groot. Voor de veiligheid van uzelf
en onze chauffeurs is het van belang dat roest/slijtage/
schade tijdig gerepareerd wordt.
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Studiereis Frankrijk – Zwitserland
In de week van 4 t/m 9 juni 2018 willen wij, bij leven en
welzijn, met de bus een studiereis organiseren naar Frankrijk en Zwitserland.
We bezoeken in het noordoosten van Frankrijk de gebieden
Lotharingen en de Elzas.
In Zwitserland zal dit het gebied tussen Basel en Luzern zijn.
De terugreis zal via Duitsland gaan.
Programma
Maandag 4 juni vertrekken we naar Lotharingen. Hier
verblijven we maandag en dinsdag en we bezoeken het
volgende:
• Een melkkoeienbedrijf in Mance met 150 koeien;
• Fort Fermond in Longuyon, Fort Fermond is onderdeel
van de Maginotlinie, het heeft een ondergrondse kazerne
uit de 1e wereldoorlog;
• Een houtzagerij in Briey;
• De stad Nancy met een rondleiding door een Nederlands
sprekende gids;
• Maison de la Mirabelle, hier maakt men likeur van vruchten;
• Een zeugen/varkensbedrijf in Damas aux Bois.

Woensdag 6 juni zijn we in de Elzas, hier bezoeken we:
• Een kaasboerderij in Munster met Vogezer koeien, we
zien hier hoe de Munsterkaas wordt gemaakt;
• Colmar, het Venetië van Frankrijk, we maken hier een
boottocht door de stad op de rivier de Lauch;
• Kasteel Haut Koenigsbourg;
• De oude Elzasser stadjes Ribeauvillé en Riquewhir.

Donderdag 7 juni rijden we naar Zwitserland, het program
ma voor donderdag en vrijdag bestaat uit bezoeken aan:
• Een typisch Zwitsers koeien-/vleeskuikenbedrijf in de bergen in Alpnachstad in het Emmental;
• Een varkensbedrijf met scharrelvarkens;
• Een Emmentaler kaasmakerij, hier gebruiken we ook de
lunch;
• Luzern, een prachtige stad aan het Vierwoudstedenmeer
waarop we een boottocht gaan maken;
• Een prachtige tocht met de tandradbaan naar de Pilatus
berg op 2100 meter hoogte;
• Een leghennenbedrijf met 18.000 Freiland hennen en
40.000 opfokhennen.

Emmentaler kaasmakerij

Vrijdag 8 juni, eind van de middag, gaan we naar
Rűdesheim aan de Rijn in Duitsland. We bezoeken in de
omgeving van Rűdesheim nog een aantal mooie bezienswaardigheden.
Zaterdag 9 juni, in de namiddag, vertrekken we naar
Nederland waar we rond 20.00 uur bij onze opstapplaats in
Barneveld zullen aankomen.
We hopen er een geweldige studiereis van te maken, die bij
leven en welzijn, zeker doorgaat!
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de deze
studiereis kunt u zich opgeven bij Haije Dijkstra,
telefoonnummer 06-533 684 87.

Colmar

De Valkenier

Chateau Haut Koenigsbourg
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Couperen staarten
Begin 2019 zal minister Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) met de varkenssector in gesprek
gaan over een reële einddatum om te stoppen met het couperen van biggenstaarten. Schouten schrijft dat in een brief
aan de Tweede Kamer.
In juni 2013 heeft de Nederlandse varkensketen de Verklaring van Dalfsen ondertekend met als doel het op termijn
op een verantwoorde manier stoppen met couperen van
biggenstaarten. Zij heeft daartoe allerlei acties ondernomen.
Dit is een vervolgstap in de uitvoering van de Verklaring van
Dalfsen. De realiteit is dat de afgelopen twee jaar door het
wegvallen van de productschappen, en daarmee ook de mogelijkheden tot financiering van onderzoek door de sector, er
minder vooruitgang is geboekt dan gehoopt en verwacht.
Daar komt nu verandering in. Recent zijn er tussen het
ministerie en de Producentenorganisatie Varkenshouderij
(POV) afspraken gemaakt over meerjarige financiering van de
Onderzoeksagenda Varkenshouderij. De Onderzoeksagenda
Varkenshouderij is recent gepresenteerd door de POV en
couperen heeft daarin een stevige plaats gekregen. In 2018
wordt door betrokkenen vol ingezet om de tot nu toe opgedane ervaringen met varkens met staarten, op een groter
aantal bedrijven dan in de testfase, toe te passen. En de tijd
lijkt er ook rijp voor te zijn, voor steeds meer varkenshouders
is het bespreekbaar om niet meer structureel te couperen.
De Europese Commissie (EC) realiseert zich dat het stoppen
geen eenvoudige zaak is en heeft een traject ingezet om in de
hele EU stappen te zetten om te komen tot het verminderen

en uiteindelijk niet meer structureel couperen van de varkensstaarten. Schouten verwacht dat, op basis van de opgedane ervaringen in 2018 en het inzetten van een risicobeoordeling en verrijkingsmateriaal, in 2019 steeds meer bedrijven
de stap kunnen zetten om biggen succesvol te houden met
krulstaarten. Hiervoor is noodzakelijk dat de risicofactoren
voor staartbijten worden geminimaliseerd, waardoor uitbraken van staartbijten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Dat betekent dat dierverzorgers een eventuele uitbraak
snel dienen te signaleren, dat er een effectief vangnet beschikbaar is ten behoeve van het stoppen van het bijtgedrag
en dat er een adequate noodopvang is.
Bron: Kamerbrief over dierenwelzijn/www.varkensbedrijf.nl

Toepassing CCM in diervoeders
Coöperatie “De Valk Wekerom” UA verwerkt sinds 1987 CCM
in voeders toen voormalig Coöperatie Wekerom hiermee begonnen is. CCM verwerken we met name in de biggen-, vleesvarkens-, opfok-, foktoom-, leg- en vleeskuikenvoeders maar
kan ook prima als melkvee of kalvervoeder gebruikt worden.
De toegevoegde waarde heeft zich in de jaren bewezen. In dit
schrijven willen we dit nogmaals onder de aandacht brengen.

Ontstaan CCM

Corn Cob Mix ontstaat door de natte maiskorrel te malen
en in te kuilen. Hiervoor zijn specifieke maïsrassen geschikt
gemaakt. Het oogsten gebeurt elk jaar weer eind oktober/begin november. Het inkuilproces luistert erg nauw. De korrels
dienen allemaal kapot te zijn en de CCM dient goed aangere-

den te worden. Over het algemeen is het zo dat nattere CCM
zich makkelijker laat aanrijden. Daar staat tegenover dat een
drogere kuil meer voederwaarde bevat. Onze streefwaarde
is minimaal 65% droge stof. Tijdens het malen worden er ook
additieven toegevoegd om het inkuilproces te versnellen en
daarmee de voederwaarde-verliezen te beperken. Zaak is
om zo snel mogelijk op een pH van 4 uit te komen. Op dat
moment is het inkuilproces afgerond en is de kuil stabiel.
De CCM wordt voor verwerking door ons uitgebreid geanalyseerd op droge stof, melkzuur, melkzuurbacteriën, zuurtegraad en voederwaarde-kenmerken zoals ruw eiwit en
zetmeel waardoor de CCM correct wordt ingerekend.

Werking CCM

CCM is zeer goed verteerbaar. Hierdoor worden de nutriënten beter opgenomen. Vanwege de zurige smaak is de
opname uitstekend. Bovendien hebben schadelijke bacteriën
zoals E-Coli, Salmonella en Clostridia veel minder kans om
zich te ontwikkelen en de overhand te krijgen. CCM heeft dan
ook een probiotische werking.
Indien u een CCM-voer voert is het wel zaak de silo zeer
regelmatig helemaal leeg te voeren. CCM voeders bevatten
een hoger vochtgehalte en dit bevordert schimmelgroei.
Uiteraard is dit wel afhankelijk van welk percentage gevoerd
wordt.
Gert Kampert
nutritionist
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KIP van ORANJE, de boer aan het roer
Heeft Coöperatie “De Valk Wekerom” een nieuwe grondstof
ontdekt voor pluimvee? Binnenkort oranje kip of eieren in
de stal en supermarkt? Nee, zekers niet!
De letters KIP staan voor Kip Innovatie
Platform. Een nieuw, onafhankelijk
platform voor de primaire pluimveesector. Vanuit dit platform worden
nieuwe initiatieven ontwikkeld door
middel van samenwerking in de
pluimveeketen. Innovatie door cocreatie; een vorm van samenwerking,
waarbij alle deelnemers invloed hebben op het resultaat van het proces
of product wat moet leiden tot betere
(ook financiële) resultaten én meer
waardering!
De Nederlandse pluimveesector, zowel de leg- als vleessector, staat bekend als een zeer innovatieve sector. Zowel
vanuit de pluimveehouders zelf als vanuit de periferie komen regelmatig nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Denk
bijvoorbeeld aan een eigen ei- of pluimveevleesconcept,
ideeën over nieuwe huisvestingssystemen voor leghennen
of een energieneutraal stalconcept. Belangrijk hierbij is dat
waardevolle innovaties meer aandacht krijgen en dat de
waarde van deze innovaties worden vertaald naar een verdienmodel voor de primaire sector.
Coöperatie “De Valk Wekerom” heeft bewust contact gezocht
met de initiatiefnemer van dit platform, Albert Hoekerswever. Ook binnen het relatiebestand van onze coöperatie zijn
diverse pluimveebedrijven bezig met het ontwikkelen en
verkopen van hun eigen concepten. Deze innovatieve pluimveehouders vinden eigen regie over de afzet en verdere ontwikkeling van hun bedrijf belangrijk. Binnen concepten vanuit
de slachterijen/supermarkten is de bewegingsvrijheid minder
geworden en wordt de ontwikkelingsruimte ingeperkt. Voor
een deel van onze relaties, en daarmee ook voor ons als Coöperatie, is het dóórontwikkelen en vermarkten van “Boerenconcepten” van levensbelang voor het eigen bedrijf en het
gezinsinkomen. Hierbij kan de missie van Kip van Oranje een
belangrijke bijdrage leveren door het verbinden van mensen, het delen van kennis met elkaar, door data-sharing, het
combineren van innovaties en het van elkaar leren en samen
verder komen. Dit volgens de filosofie dat de boer weer meer
aan het roer moet komen. Want bij hard werken, aan alle eisen voldoen, hoogwaardig vlees en eieren leveren, hoort ook
een passende beloning. Samenwerking door de hele keten
met een juiste en eerlijke margeverdeling.

KIP op VIV EUROPE 2018
Van 20 t/m 22 juni vindt de VIV EUROPE 2018 plaats in de
Jaarbeurshallen in Utrecht. Centraal thema van deze VIV
is “Sharing data, better poultry”. De Vakbeurs Intensieve
Veehouderij 2018 richt zich op de trends en innovaties van
de komende jaren en biedt ook ruim baan aan “boerenconcepten”. Daarom is besloten dat Kip van Oranje zich
mag presenteren in de eerste hal – de entree. Ook de VIV is
net als Kip van Oranje van mening dat de pluimveehouder
weer meer centraal moet komen te staan. De periferie en
pluimveehouders hebben elkaar nodig en het is belangrijk
dat toeleverende bedrijven ten dienste staan van de boer
– niet andersom! Daarom moet de pluimveeketen de innovatieve ondernemer koesteren.
De presentatie van Kip van Oranje zal in samenwerking gaan
met een aantal pluimveebedrijven die een samenwerking
hiervoor zijn aangegaan met dit platform. Eén van onze
relaties, Marc en Annet ten Velde uit Albergen, zullen zich
hier presenteren. Zij produceren met hun pluimveebedrijf
Veldhoeve Kip.nl, via een pluimveeketen in eigen beheer,
een langzaam groeiend en antibiotica-vrij vleeskuiken genaamd “De Twentse Blauwe”. Hierbij worden ambacht en
innovatie duurzaam gecombineerd. Afzet vindt plaats aan
horeca, poeliers en slagerijen, maar ook rechtstreeks aan
consumenten. Als extra visitekaartje mag gemeld worden
dat deze kip wordt verwerkt in de Twentse Boerenkipsalade
van Johma Salades uit Losser.

Vismeel weer toegestaan in KAT-waardige legpluimveevoeders
Het is sinds januari weer toegestaan om vismeel op te nemen in KAT-waardige voeders, bestemd voor o.a. leghennen.
Deze voeders kunnen ook volgens VLOG-voorwaarden geproduceerd worden.
Zoals bekend passen we vaak vismeel toe in situaties wanneer dit nodig is en toegestaan is. Vismeel staat bekend om
zijn unieke vetzuren- en aminozurensamenstelling, waardoor de weerstand en immuniteit van het dier bevorderd
wordt. De verteerbaarheid van vismeel ligt bovendien veel hoger dan van plantaardige eiwithoudende grondstoffen. Zo ligt de aminozurenverteerbaarheid van vismeel op 90%, die van plantaardige grondstoffen zoals soja, erwten,
raapschroot en zonnebloemschroot op of onder 80%. Vooral tijdens de opfok van een legkoppel en tijdens het begin
van een legkoppel maken we er dan ook graag gebruik van.

De Valkenier
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Wijzigingen VLOG voor legpluimveebedrijven
Met ingang van 1 januari 2018 zijn er een aantal VLOG criteria voor legpluimveebedrijven gewijzigd. Hieronder worden
de belangrijkste wijzigingen benoemd waarmee u rekening
dient te houden in de voorbereiding op de aankomende
VLOG-controle.
Als deelnemer aan VLOG moet u een overeenkomst met
VLOG sluiten. Wanneer u deze niet heeft kunt u niet gecertificeerd worden voor VLOG, dit geldt ook voor bedrijven
die voor 2018 zijn gecertificeerd. U dient de overeenkomst
in tweevoud, beide met de pen ondertekend, per post op te
sturen naar de VLOG.
Er is een nieuwe versie van de VLOG bedrijfsbeschrijving
beschikbaar, te weten versie 18.01. Ieder jaar moet er worden gekeken of de bedrijfsbeschrijving nog actueel is, door
middel van de “zelfcontrole check”. Als bij deze check blijkt
dat er in het afgelopen jaar geen wijzigingen zijn geweest
op het bedrijf en de huidige bedrijfsbeschrijving voldoet aan
de nieuwste versie, dan is het niet nodig om een nieuwe
bedrijfsbeschrijving op te stellen. Een aantekening voorzien
van dag- en handtekening op de bestaande beschrijving
volstaat.
In het veld doen verschillende zelfgemaakte versies van, én
toevoegingen op de officiële bedrijfsbeschrijving de ronde,
onder andere gemaakt door Coöperatie “De Valk Wekerom”
en eierhandelaren. Deze versies volstaan, zolang alle informatie erin is vastgelegd die wordt gevraagd in de officiële
bedrijfsbeschrijving versie 18.01.
De controlerende instantie dient bij de jaarlijkse controle
de bedrijfsbeschrijving te versturen naar de VLOG. Daarom
wordt u gevraagd om een digitale versie van de beschrijving
te versturen aan de controleur. Een scan van een met de
hand geschreven beschrijving volstaat ook.
Coöperatie “De Valk Wekerom” heeft enkele wijzigingen
doorgevoerd om te voldoen aan de nieuwste VLOG criteria.
Dit houdt onder andere in dat de afleverbonnen zijn voorzien van de vermelding “VLOG geprüft” en dat procedures
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bij ongewenste vermenging van GMO en NON-GMO voer
zijn aangescherpt. Het actuele VLOG certificaat van Coöperatie “De Valk Wekerom” vindt u altijd op onze website, dat
geldt trouwens voor alle relevante certificaten.
Op korte termijn sturen wij een update voor de ‘Begeleidingsmap KAT-certificering legpluimveebedrijven’ van
Coöperatie “De Valk Wekerom” rond. Hierin worden
bovenstaande wijzigingen uitgebreider toegelicht en vindt u
ook een update en verwijzing naar de van toepassing zijnde
formulieren. Daarnaast voorzien wij u ook van de nieuwste
versies van de KAT-formulieren.
Voor vragen met betrekking tot de VLOG criteria kunt u
contact opnemen met uw pluimvee adviseur.
Reino Slingerland
Specialist Pluimveehouderij
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Conceptschap kip overvol, hoe verder!?
Al enige tijd is er in de pluimveevleesmarkt een kentering
gaande. Na een stormachtige ontwikkeling van kipconcepten in
de afgelopen jaren, met een explosie van nieuwe afkortingen
voor deze verschillende conceptkuikens, is er sinds 2017 een
langzame, maar zekere verandering ontstaan.
In 2017, nota bene het jaar van de Haan, zijn er signalen dat
de zgn. vierkantsverwaarding tegenvalt, de filétprijzen in het
winkelschap nemen toe zonder dat de producenten hiervan
profiteren, slachterijen sturen in opzetplanning kuikens, nieuwe
aanmeldingen van vleeskuikenhouders komen op wachtlijsten
en bedrijven die al ervaring hadden met traaggroeiende kuikens hebben, worden soms teruggezet naar reguliere kuikenproductie.
Welke redenen zouden daaraan ten grondslag liggen? Blijkbaar
is de groeiende productie van traaggroeiend (scharrel) vlees
onvoldoende afgestemd op de vraag. Is er sprake van een
kopersweerstand? Of hebben de vleespluimveehouders de
ontstane ruimte in vergunningen en productierechten te snel
opgevuld?
Hoe het ook zij, het winkelschap met kip van allerlei herkomst
is overvol geraakt. Prijsacties, zoals in ’t verleden vaak toegepast, worden maar mondjesmaat ingezet. Enerzijds om de
verliezen te beperken, anderzijds ook om niet opnieuw als
kiloknallerverkoper te kijk te worden gezet.

Hoe nu verder? Een ketenregisseur zet de lijnen uit. Meestal is
dat de slachterij met daaraan gekoppeld het grootwinkelbedrijf.
Om de juiste balans weer te vinden, zal een gedeelte van de beschikbare staloppervlakte in Nederland weer gebruikt moeten
worden voor reguliere pluimveevleesproductie. Hier is op zich
niets mis mee. Reguliere productie geeft weer meer keuzemogelijkheden voor wat betreft aankoop ééndagskuikens, mengvoer en dierenarts. Ook het aantal afzetmogelijkheden is breed.
Met name bedrijven met reguliere kuikens die goede technische resultaten behaalden realiseerden over het algemeen een
uitstekend bedrijfssaldo. Het is zeker géén achteruitgang te
noemen; het gaat om productie van een gezond en lekker stukje
pluimveevlees dat ook zeker maatschappelijk verantwoord is
vanwege haar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Er blijft
echter ook altijd ruimte voor alternatief geproduceerd vlees.
De haan kraait als de zon opkomt: teken van een nieuw begin.
In bijgaande tabel willen we u resultaten presenteren van het
afgelopen jaar (beste 25%). Het gaat om de gerealiseerde technische resultaten van de reguliere en traaggroeiende kuikens
(1 SterBeterleven).
Graag willen we als vleespluimveeteam van Coöperatie “De
Valk Wekerom” met u in gesprek over nieuwe mogelijkheden
en kansen.

Top 25 % resultaten vleeskuikens over het jaar 2017
Regulier
Groei/dag

Gem. gew.

Netto VC

VC1500

Sterfte%

63,5

2599

1,583

1,143

3,7

Groei/dag

Gem. gew.

Netto VC

VC1500

Sterfte%

45,0

2577

1,978

1,547

2,4

Productiegetal
386

% afkeur
0,32

Voerwinst/
m2/jaar
88,25

1 SterBeterleven
Productiegetal
223

% afkeur
0,09

Voerwinst/
m2/jaar
71,76

Topresultaten legpluimvee
Hieronder een mooie lijst legpluimveehouders die in de afgelopen periode een taart hebben
verdiend omdat zij met hun koppel kippen meer dan 35 weken (bruine leghennen) of meer dan
45 weken (witte leghennen) een legpercentage hebben behaald van meer dan 90%.
Mts. Van Elten-Jansen
Bouwhuis Agrarische onderneming VOF
A.L. Eefting
Pluimveebedrijf Scholing
Pluimveebedrijf Scholing
DijkstraBio BV
Mts. G. Nap-van Doorn
Fa. Klaassen
Mts. Van Grootheest-Kroesbergen
Mts. Vlastuin-Leusink
Mts. Vlastuin-Leusink
Mts. K.P. Kok – J.J. Kok-Slagter
Mts. K.P. Kok – J.J. Kok-Slagter
Egg-Cellence Farm BV
D. de Jong
K. Breen-Flikweert
Meggies Farm
Mts G. van Engelenhoven-Wikselaar
Mts. Oving
Familie Termaat
E. v.d. Brink – Dogterom VOF
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Freiland
Scharrel
Freiland
Freiland
Scharrel
Biologisch
Freiland
Scharrel
Biologisch
Biologisch
Biologisch
Scharrel
Freiland
Freiland
Scharrel
Biologisch
Freiland
Scharrel
Freiland
Freiland
Scharrel

Dekalb White
Dekalb White
LSL
Dekalb White
Bovans Brown
Lohmann Brown Lite
LSL
Bovans Brown
Bovans Brown
Lohmann Brown Lite
Lohmann Brown Lite
Bovans Brown
Dekalb White
Dekalb White
LSL
Novogen Brown Light
Dekalb White
Lohmann Brown Classic
Novogen White
Novogen Brown Light
Brown Nick

55 weken
58 weken
50 weken
48 weken
37 weken
40 weken
52 weken
47 weken
39 weken
40 weken
40 weken
43 weken
53 weken
55 weken
47 weken
41 weken
51 weken
42 weken
46 weken
36 weken
39 weken
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Topresultaten vleeskuikenouderdieren 2017
In bijgaande tabel vindt u de topresultaten van de vermeerderaars van het afgelopen jaar,
zij allen hebben een taart hebben verdiend.
Relatie
J.E. van Kampen
J. Veldhuizen
R. Adams
Schimmel vof
G.P. van Soest
E & E van Steenbergen
Mts P. Roseboom - van Luttikhuizen
Gemiddelde topprestaties
Ross 308
G. van Omme

Ras
Ross 308
Ross 308
Ross 308
Ross 308
Ross 308
Ross 308
Ross 308

aantal BE
168,5
169,0
171,0
174,4
173,0
173,1
180,7

bevruchting
87,9
88,0
88,4
90,8
90,2
89,1
90,9

uitkomst
84,2
84,2
84,5
87,1
86,5
85,0
87,2

aantal kuikens uitval hennen
141,8
9,0
142,3
8,8
144,5
9,3
151,9
4,9
149,6
8,1
147,1
9,3
157,6
3,6

2017
2016
2015

172,8
170,4
166,7

89,3
90,1
90,0

85,5
86,4
85,6

147,8
147,3
142,5

7,6
9,2
8,6

Hubbard JA87

201,0

90,5

86,5

174

10,4

De norm voor de Ross 308 koppels voor het ontvangen van een taart zullen we gaan verhogen naar 140 of meer kuikens.
Voor Hubbard geldt de norm van 165 of meer kuikens.
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Postbus 3
6740 AA LUNTEREN
Eindredactie:
Gert Kampert
Ellen van Veldhuisen
Druk:
Drukkerij Perfekt
Barneveld

Hoge Valkseweg 58
6741 GN LUNTEREN
Opzegging:
Wilt u de Valkenier niet meer ontvangen?
Stuurt u even een briefje naar:
Postbus 3, 6740 AA LUNTEREN.
Of geef dit telefonisch door op tel. 0318-461141.
Of stuurt u een e-mail naar info@dvw.nl.

Telefoon: 0318-461141
Telefax: 0318-461657

E-mail: info@dvw.nl
Website: www.dvw.nl

Aansprakelijkheid:
Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie. Hoewel aan de samenstelling
van de inhoud de meeste zorg is besteed kan door de redactie geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke
onjuistheden of onvolledigheden.

De Valkenier

