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BIOINFO
Bent u klaar voor 100% bio?
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe

100% biologisch voer. In het afgelopen

2. Moet minstens 30% van het voer uit

EU bio-verordening in werking.

jaar heeft Reudink de toepassing van

de regio afkomstig zijn.

Deze wijziging in de bio-wetgeving

verschillende biologische grondstoffen

3. Mag maximaal 25% van het rantsoen

beïnvloedt de biologische productie

onderzocht en de voersamenstelling

uit grondstoffen in omschakeling

op uw bedrijf en ook de productie van

in lijn met de nieuwe bio-wetgeving

bestaan (tenzij het uitsluitend van eigen

ons biologische veevoer. Dit heeft

aangepast. Zo kunnen wij u ook in

bedrijf komt).

alleen consequenties voor varkens-

2022 ontzorgen door kwalitatief

en pluimveevoeders. Dit roept

veevoer te leveren voor een optimaal

Ons advies: maak een bedrijfsspecifiek

ongetwijfeld vragen op. Wat verandert

bedrijfsresultaat.

plan

er specifiek voor uw bedrijf? Hoe komt

Onze sectorspecifieke bio-specialisten

de nieuwe voersamenstelling eruit

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in

zijn goed op de hoogte van de nieuwe

te zien? Hoe worden voerkwaliteit

veevoer?

bio-verordening. Zij kunnen u uitleggen

en dierprestaties gewaarborgd? En

Vanaf 1 januari 2022:

wat de nieuwe bio-wetgeving voor uw

welke gevolgen heeft dit voor het

1. Moet het veevoer voor bepaalde

bedrijf betekent. In plaats van een

economisch resultaat?

diergroepen 100% biologisch zijn

algemeen advies bieden wij u een

en wordt het toegestane aandeel

maatwerk-oplossing in de vorm van

Wij kunnen deze vragen beantwoorden.

grondstoffen van niet-biologische

een specifiek bedrijfsplan waarin we

Reudink heeft jarenlange ervaring met

oorsprong (was 5%) verder ingeperkt.

niet alleen de voerstrategie, maar
Lees verder op pagina 2 >>

<< Vervolg van pagina 1

ook de resultaten en kosten inzichtelijk

Plan een afspraak met uw specialist

moment van schrijven. We gaan ervan uit

maken.

Wilt u een afspraak inplannen om te

dat dit niet meer wordt gewijzigd. De meest

sparren over een optimaal bedrijfsplan

recente besprekingen kunnen hier echter

Heeft u vragen over huisvesting?

voor uw situatie? Uw specialist licht dit

verandering in brengen. Houd daarom

Of twijfelt u over het doen van een

graag toe bij u aan de keukentafel. Voor

de actualiteit met betrekking tot wet- en

investering? Ook met vragen over de

algemene vragen over de nieuwe bio-

regelgeving van de officiële instanties in de

algemene bedrijfsvoering kunt u bij

wetgeving kunt u ook contact opnemen

gaten.

onze specialisten terecht. Zo maken

met onze klantenservice. Reudink staat

we ons gezamenlijk klaar voor 100%

voor u klaar!

bio en bieden we u de handvatten om
weloverwogen keuzes te maken met het

Disclaimer: Dit artikel is geschreven op

oog op de toekomst.

basis van de bekende informatie op het

Samen op weg naar een duurzame toekomst!
In het kader van duurzaamheid streeft Reudink ernaar minder papier te gebruiken. Daarom is dit de allerlaatste
editie van de Bio-info en schakelen we volledig over naar het versturen van digitale nieuwsbrieven.
Ontvangt u de digitale nieuwsbrieven van Reudink al? Blijf op de hoogte en meld u hiervoor aan op onze website of
stuur uw naam en e-mailadres naar info@reudink-bio.eu.

Perspectief

Europese landen zichtbaar. Dit maakt het

mogelijkheden en zoeken een oplossing

des te belangrijker om de meerwaarde

voor de uitdagingen die op ons pad

Het is een bewogen wereld vandaag de

van bio dagelijks te blijven vertellen.

komen.

dag. De economische situatie kenmerkt

We richten ons daarbij op de gehele

zich door een gespannen arbeidsmarkt,

maatschappij, maar ook specifiek de

Zo doen we onderzoek samen met

energiekosten die de pan uitrijzen en een

consument. Marketing en promotie

onze klanten. Deze samenwerkingen

forste stijging van de grondstofprijzen.

zijn hierin essentieel. De verschuiving

zijn een mooi voorbeeld van ‘Leaders

Bovendien leven we nog altijd in een

naar online is merkbaar. Zo zijn er al

in organic farming’ waarbij het doel is

pandemie waarvan de gevolgen dagelijks

voorbeelden van klanten die vloggen!

om gezamenlijk een bijdrage te leveren

merkbaar zijn. Dit ondervinden we in

Ook Reudink zal de focus naar online

aan de ontwikkeling van de biologische

de praktijk en we moeten daardoor

verschuiven zonder het belang van

sector. Want, één ding staat buiten kijf:

soms keuzes maken vanuit een ander

persoonlijke aandacht uit het oog te

bio biedt perspectief voor een mooie

perspectief. Ook is het spannend om te

verliezen.

toekomst!

op deze ontwikkelingen in de keuze voor

Tegelijkertijd zien we in bio vele mooie

Wilfred Jonkman

voedsel.

ontwikkelingen. De biologische sector

Directeur Reudink

zien hoe consumenten gaan reageren

kenmerkt zich door pioniers. Mensen
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Waar we de laatste jaren een gezonde

die geen uitdaging uit de weg gaan.

groei zagen in onze sector, is er nu een

Zij die omdenken en zo bedreigingen

stagnatie van deze groei in een aantal

omzetten in kansen. Ook wij denken in

Een smakelijk dieet stimuleert voeropname en groei voor spenen
Het is een uitdaging voor veel

blijkt dat de voeropname en groei

beïnvloeden is. De voersamenstelling

biologische varkenshouders: de

van biggen wordt beïnvloed door

heeft effect op de voeropname van

voeropname en daardoor de groei

o.a. geur- en smaakstoffen, de

biologische biggen voor het spenen

van biggen stimuleren rondom het

mogelijkheid tot foerageren en

met een positieve werking van een

spenen. Een hogere voeropname

ontdekken, het type voerbak en

specifieke smaakstof. Biologisch

voor het spenen resulteert in

voersoort. Om de voeropname en

Varkenshouder Mark Hahné vertelt:

gezondere biggen na het spenen die

groei voor spenen te verbeteren, de

“Wat we tijdens de proef hebben

beter groeien en goed presterende

smakelijkheid van het voer te doen

gezien en geleerd, hebben we

vleesvarkens worden. Maar wat

toenemen en de voersamenstelling

direct toegepast in de praktijk. Dat

stimuleert biggen om te gaan eten?

verder te optimaliseren, deed Reudink

resulteerde in een verbetering van de

En hoe kan voersamenstelling

onderzoek naar het effect van

voeropname en groei in de fase voor

bijdragen aan een toenemende

verschillende voersamenstellingen

het spenen.” De opgedane kennis

voeropname voor het spenen?

op het biologische varkensbedrijf

vanuit deze proef is doorgevoerd in de

Reudink deed onderzoek en mét

Rouwhorst-Hahné in Mariënvelde.

biggenvoeders en laat ook op andere

resultaat: voeropname is wel

Een bedrijf met 270 zeugen en 600

bedrijven een verbeterde voeropname

degelijk te beïnvloeden.

vleesvarkens. Een primeur in bio,

zien. Reudink gaat vervolgonderzoek

want dergelijk onderzoek is niet

doen naar deze specifieke smaakstof

Welke factoren beïnvloeden voerop-

eerder gedaan in de biologische

en andere natuurlijke toevoegingen

name en groei?

varkenshouderij.

om voeropname voor spenen verder

Wist u dat een varken veel meer

te stimuleren.

smaakpapillen heeft dan een mens?

Resultaat: smaak- en grondstoffen

De smakelijkheid van de voeders is

beïnvloeden voeropname

Meer info over deze smaakstof of een

daarom van groot belang voor de

Uit dit onderzoek blijkt dat

advies voor uw bedrijf? Vraag het uw

voeropname. Uit literatuuronderzoek

voeropname wel degelijk te

specialist.

Bio biedt perspectief: groeiende interesse in bio-varkenshouderij
Een groeiende interesse in bio, een toenemende biologische consumptie en
de stijgende vraag naar biologisch varkensvlees biedt perspectief voor omschakelaars, starters en bestaande bio-bedrijven. Naar verwachting zal deze
interesse – mede dankzij de Europese Green Deal en toegenomen focus op
zowel gezondheid als dierwelzijn – verder toenemen. Steeds meer varkenshouders overwegen de overstap naar biologische productie. Daarnaast zien
we dat bestaande bedrijven uitbreiden. Zo ook het bedrijf van de familie Oude
Egbrink. Lees het op onze website.
Heeft u vragen over bedrijfsontwikkeling of -uitbreiding?
Neem dan contact met ons op.
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‘Ontkiemd’ tot ware pioniers in de bio-pluimveehouderij
Op het bedrijf van de familie Borren

energie! Door bijvoorbeeld meer

– ‘De Lankerenhof’ in Voorthuizen

of minder kiemen te voeren kan ik

– worden sinds 1999 biologische

inspelen op het koppelbeeld. Het

opfok- en leghennen gehouden.

voeren van kiemen zie ik als een extra

Chris en Marjanne Borren dragen

ondersteuning bij koppels met meer

de biologische basisprincipes een

gezondheidsuitdagingen. Hier op de

warm hart toe en tonen zich ware

Veluwe is de pluimveedichtheid groter,

pioniers in de bio-pluimveehouderij.

met nu eenmaal een hogere virusdruk

De familie doet continu onderzoek.

tot gevolg”.

Enerzijds voor bedrijfsoptimalisatie,
anderzijds om bij te dragen aan

Corine Walvoort, Product Manager bij

de ontwikkeling van de gehele

Reudink, vervolgt: “Dit project brengt

bio-sector. We bespreken de

je terug naar de basis: wat zijn de

ervaringen van het nieuwste project:

Hoe zijn de eerste resultaten?

behoeften van het dier, wat gebeurt

de toepassing van kiemgranen bij

De familie is gestart met het

er tijdens het proces van kiemen, en

leghennen.

kiemen van granen in bakken om

hoe kan je dit aantonen en bruikbaar

deze vervolgens te voeren aan

maken via voederwaardering? Erg

Wat is kiemen? En waarom is het

dubbeldoelhanen. En met resultaat:

interessant om te sparren met de

interessant?

verhoogde vitaliteit, meer kleur op

familie en te kijken wat er gebeurt in

Kiemen is het proces waarbij de in

de dieren en een lagere luzerne

de stal om daarop in te spelen met het

een zaad aanwezige kiem uitgroeit tot

opname. Met een test-installatie

rantsoen. Ook is het interessant om te

een kiemplant. Door dit proces komen

bleken vergelijkbare resultaten

onderzoeken wat gekiemde producten

voedingsstoffen – zoals eiwitten,

herhaalbaar, en vervolgens werd met

voor andere diersoorten, zoals geiten

aminozuren, suikers en mineralen –

steun van een POP3 subsidietraject

of gespeende biggen, kunnen doen.

beschikbaar als voeding voor de kiem

een geautomatiseerde kiem- en

Nog voldoende vragen om aan verder

en worden de enzymen in de korrel

graanstrooi-installatie aangeschaft.

te werken!”

actief. Deze voedingsstoffen zijn

Als tegenprestatie werd in een drie-

daarmee ook beter beschikbaar voor

jaar-durend onderzoek gekeken

Subsidietraject POP3

de dieren die deze kiemplanten eten.

naar de invloed van het voeren van

Vanwege het innovatieve karakter

Kiemen is interessant, omdat een

gekiemde granen op de gezondheid

van dit onderzoek kon gebruik

betere benutting van voedingsstoffen

en prestatie van leghennen op het

worden gemaakt van een

uit regionaal geteelde granen

eigen bedrijf en werd de potentie voor

Plattelandsontwikkelingsprogramma

kan leiden tot een verminderde

verbeterde kipprestaties duidelijk.

(POP3) subsidietraject. “Dit

afhankelijkheid van internationale

subsidietraject biedt de kans om

grondstoffen als soja of minerale

Wat was de ervaring?

ideeën en concepten verder te

fosfor bronnen in biologisch diervoer.

Chris vertelt: “Het is mooi om op je

onderzoeken, zonder een groot

Een duurzamere vervaardiging van

eigen bedrijf dingen in de praktijk

financieel risico te lopen”, vertellen

veevoer in lijn met de biologische

te brengen en het effect daarvan

Chris en Marjanne.

kernprincipes en kringloopgedachte.

op de dieren te zien. Dat geeft ons

De POP3 subsidie voor de familie Borren is toegekend door het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland (ELFPO) en de Provincie Gelderland.
Meer weten? U leest het op onze website.
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Overweegt u te starten met biologische vleeskuikens?
De biologische vleeskuikenmarkt zal naar verwachting de komende jaren verdubbelen in
omvang. Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging met solide toekomstperspectief? Wilt u uw
bedrijfsactiviteiten uitbreiden of een extra bedrijfstak starten? Biologische vleeskuikenhouderij
is goed te combineren met andere bedrijfstakken, ook binnen de herkauwers- of varkenssector.
Daarnaast is het maatschappelijke draagvlak voor biologische vleesproductie groot en neemt de
vraag naar bio-kip toe. Dit is hét moment om over te schakelen.

FFICIENT
€BROILER

Citeria

Voordelen

Als u biologisch pluimveevlees wilt kunnen leveren, dient
u aan bepaalde regels te voldoen. De belangrijkste criteria

+

Hoogwaardig product

+

Kleinschalig

✓

Maximaal 21 kg levend gewicht/m2 bruikbaar oppervlak

+

Maatschappelijke acceptatie

✓

Vrije uitloop van 4 m2

✓

+

Meer ruimte voor het dier

Langzaamgroeiend vleeskuikenras met maximaal 40
gram groei per dag

✓

Biologisch voer

+

zijn:

Natuurlijke productiewijze
Saldo

+

Rust en werkplezier

=

Solide toekomstperspectief

Wilt u weten wat de biologische vleeskuikenhouderij
betekent voor uw portemonnee? Onze specialisten kunnen
samen met u een saldoberekening maken met behulp van
onze handige rekentool Broiler€fficient.
Overweegt u te starten met biologische vleeskuikens?

Ook interessant voor de herkauwersen varkenssector!

Nu is het moment! Voor deskundige begeleiding bij de
omschakeling of opstart kunt u een beroep doen op onze
specialisten.
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“Dankzij robotmelken behalen wij het gewenste resultaat”
Het melkveebedrijf van de familie

melkstal moesten worden gemolken

Von Hoegen is gelegen in Dorff bij

en een van de twee machines pas

Aken (Duitsland). Al vijf generaties

laat in gebruik kon worden genomen.

lang wordt hier in familieverband ge-

“Sinds elke koe in de robotstal gekalfd

boerd. Sinds 2017 is het bedrijf biolo-

heeft en aan de nieuwe omstandighe-

gisch met 140 koeien en 101 hectare

den gewend is, loopt alles op rolle-

grond. Er staan twee Lely-robots in

tjes.”

de stal. De familie heeft er goede
ervaringen mee, want de robots doen

Een goede samenwerking met de

betrouwbaar hun werk.

juiste partners
Catharina vertelt: “Een goede samen-

De keuze voor robotmelken

werking is belangrijk. Onze bio-melk-

elke aanbeveling van derden heb-

Biologisch melkveehoudster Catha-

veespecialist van Reudink, Christoph

ben opgevolgd. We adviseren boeren

rina Von Hoegen kwam voor het eerst

Bosbach, past het rantsoen aan in

die geïnteresseerd zijn in robotmel-

in aanraking met robotmelken op

samenwerking met de dierenarts, de

ken om zoveel mogelijk bedrijven te

een leerbedrijf en combineerde dit

Lely-medewerkers en onze familie.”

bezoeken, de mogelijkheden op eigen

vervolgens met weidegang. “Dankzij

De laatste jaren konden de prestaties

bedrijf realistisch in te schatten, een

de robots bereiken we de gewenste

en de voerefficiëntie aanzienlijk wor-

zekere financiële buffer op te bouwen

resultaten en doelen. Nu hebben we

den verbeterd, niet allerminst door

en op zoek te gaan naar goede part-

meer privé-tijd, zijn we flexibeler en

het gebruik van een voermengwagen.

ners,” zegt Catharina.

de koeien produceren veel melk van

Regelmatig wordt een dagproductie

het weidegras”, legt Catharina uit.

van 30 kg kwalitatief goede melk

Lees ook hoe de familie robotmelken

De acclimatiseringsfase bij de robot

gehaald. “We zijn er trots op dat we

combineert met weidegang op onze

verliep moeizaam, aangezien de

trouw zijn gebleven aan onszelf en

website.

dieren eerst nog in de oude roterende

onze manier van zakendoen en niet

Van oriënterende overstapper tot ervaren robotmelker: al onze klanten kunnen
rekenen op de kennis, ervaring en overstapbegeleiding van de robotspecialisten
van Reudink. Met onze complete aanpak streven we naar optimale resultaten op
uw bedrijf met gezonde en hoogproductieve koeien die vlot naar de robot lopen.
Meer weten over robotmelken met Reudink? Neem contact op.

Biokennisweek 2022 gaat volledig online en Reudink is er bij!
Vanwege de onzekere situatie rond-

lende workshops met diverse thema’s.

Graag tot ziens tijdens de Bioken-

om corona heeft de organisatie be-

Op dinsdag 11 januari van 14:00-14:30

nisweek!

sloten de Biobeurs en de veldbezoe-

geeft Reudink de online workshop

Zien we u ook online? Neem contact

ken te laten vervallen en het online

51. ‘Meer melk met minder aange-

op met onze klantenservice of uw

programma van de Biokennisweek

kocht eiwit’. In deze workshop geven

specialist voor meer informatie.

uit te breiden. De online Biokennis-

onze bio-specialisten antwoord op de

week vindt plaats van 10 tot en met

vraag: hoe kunt u als biologisch melk-

13 januari 2022 en Reudink is er bij!

veehouder de eiwitproductie van eigen
land verhogen, de rantsoenen opti-
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Online workshops tijdens de Bio-

maliseren, en daardoor de aankoop

kennisweek

van eiwit verminderen? We bieden u

Na het succes van het afgelopen jaar

meer inzicht met als resultaat: meer

is er ook in 2022 een online Bioken-

melk, een hoger saldo en verduurza-

nisweek. Bezoekers kunnen online

ming mede door een meer gesloten

deelnemen aan meer dan 90 verschil-

kringloop.

Benut de voordelen van goede silohygiëne!
Hoe vaak maakt u uw silo’s schoon?
U staat er misschien niet altijd bij
stil, maar net als een auto of trekker
heeft ook een silo onderhoud nodig.
Besteedt u hier te weinig aandacht
aan, dan kan dat u problemen
opleveren en (veel) geld kosten.
Het belang van een schone silo
Er zijn verschillende typen silo’s.
Reudink Chauffeur Roy vertelt:
“Soms moet ik 30 ton voer lossen in
een silo met ontluchtingsfilter met
voldoende capaciteit en dan past er
met moeite 26 ton in. Vaak komt dit
door verstopte of vuile filters. Die

Ongewenste situatie: opgehoopt restvoer

Gewenste situatie: een schone silo, zowel

moeten eerst schoongemaakt worden

dat vast zat in de silo.

aan de binnen- als buitenkant.

te benutten.” Het is best een klus om

5 tips voor goede silohygiëne

“Gebrekkige silohygiëne kan een

de silo’s schoon te maken. Het kost

1. Draai de silo’s één keer per jaar

extra nadelig effect hebben op

tijd en geld. Toch is het noodzakelijk.

helemaal leeg en maak ze schoon. Zo

zonnepanelen”, vult Roy aan. “Als

Zo loopt u met verstopte filters

voorkomt u dat er oud voer in zit en

de silo’s of de filters niet goed

het risico dat de silo knapt. Als dat

kunt u ze (laten) reinigen. Heeft u een

schoon zijn, zorgt dit voor stof bij het

gebeurt terwijl u of een erfbetreder in

meelvoeder of een vochtig voer, dan is

inblazen. Dit stof komt terecht op de

de buurt staat, zijn de gevolgen niet te

het advies vaker schoon te maken.

zonnepanelen, waardoor ze minder

overzien.

2. Controleer de silo’s en bijbeho-

energie opwekken. Denk daarom ook

rende pijpen regelmatig op lekkage en

goed na waar je de ontluchting van de

Naast de silocapaciteit, is goede

aangekoekt restvoer.

silo plaatst.”

silohygiëne van belang om

3. U kunt uw silo’s zelf schoonmaken

schimmel- en bacterievorming in

met water (hoge drukspuit) of dit

Onze chauffeurs kunnen samen met

het voer tegen te gaan. Restanten

uitbesteden aan een gespecialiseerd

u de silo’s op uw erf controleren om

opgehoopt, oud voer zijn een goede

siloreinigingsbedrijf.

te zien of schoonmaak nodig is. Twee

voedingsbodem voor schimmels

4. Laat de silo na schoonmaak vol-

dingen die u tussentijds al kunt doen:

en bacteriën. Hierdoor kunnen

doende opdrogen, voordat er nieuw

de silo schoonblazen of met een

toxines (gifstoffen) ontstaan die de

voer in komt. Anders werkt u schim-

rubberen hamer op de zijkanten van

kwaliteit en smakelijkheid van het

mel- en bacterievorming in de hand.

de silo slaan om restvoer los te trillen

voer beïnvloeden. Dit kan negatieve

5. Vergeet de hygiëne rondom de silo

zodat het zakt.

gevolgen hebben voor de gezondheid

niet. Ongedierte laat zich snel zien.

en voeropname van uw dieren

Plaats geen kadaverton naast of op

wat resulteert in een verminderd

de looproute naar de silo. Heeft u een

technisch resultaat. Opgehoopt voer

silo met stofzak? Zorg ervoor dat de

kan bovendien schade toebrengen

stofzak na gebruik in een afgesloten

aan de installatie en ertoe leiden dat

ton of container kan worden wegge-

de vijzel onderaan de silo kapotgaat,

gooid.

om de capaciteit van een silo optimaal

omdat het voer er niet door kan.
Vogelgriep: extra aandacht voor hygiëne
Vanwege AI zijn de verscherpte hygiëne-eisen weer van kracht om risico’s te beperken. Dit heeft ook invloed op
transport: vrachtwagens worden ontsmet, en vrachtwagenchauffeurs dragen wegwerpkleding die zij wettelijk
verplicht zijn achter te laten op het boerenerf. Zorgt u daarom voor een afvalcontainer bij de uitrit van uw bedrijf?
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Bent u klaar voor het teeltseizoen?
Ook dit jaar biedt Reudink de vroeg-

Let op: bestellingen voor 31-12-2021

rijpe maïsrassen AMBIENT, FORTARIS

hebben een vroegkoop-prijs van

en OPPIDO exclusief aan voor haar

€33,- per 100 kg! (Vanaf 1-1-2022 is

klanten als biologisch, niet-ontsmet

de verkoopprijs €35,- per 100 kg)

zaaimaïs in eenheden van 50.000
korrels. Ook de maïszaden LG 31.207

Meer informatie vindt u op onze

(zeer vroeg) en SY TELIAS (midden-

website. Bestellen kan via uw melk-

vroeg) keren terug in het assortiment.

veespecialist, dealer of onze klantenservice.

Voor een betere gewasopbrengst
heeft Reudink opnieuw de biologische
gipsmeststof met zwavel:
Calci-blend S.

Reudink wenst u fijne feestdagen!
We wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond en succesvol nieuw jaar, zowel zakelijk als privé. Bedankt voor de
prettige samenwerking en het vertrouwen dat u in ons stelt. Laten we er samen weer een mooi jaar van maken!
Directie en medewerkers Reudink

Reudink B.V.
Postbus 46, 7240 AA Lochem, T +31 (0)88 0248165, info@reudink-bio.eu, www.reudink-bio.eu
In ons privacy statement op www.forfarmers.nl leest u hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u geen (marketing)communicatie van
ForFarmers wenst te ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.forfarmers.nl/mijn-gegevens

