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VOORWOORD

Duurzaam waarde genereren

Theo Koekkoek, voorzitter raad van commissarissen
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. is marktleider in Nederland en wereldwijd actief in productie en toelevering van
producten en diensten voor de voeding van dieren en de teelt van gewassen. Al sinds 1892 wordt de coöperatieve
oorsprong vertaald in voordeel voor haar klanten en leden. Door de breedte aan internationale activiteiten, kennis van
de sector en innovatiekracht, ontwikkelt Agrifirm vernieuwende producten en diensten die op het erf van veehouders

Trots

en telers voordeel opleveren.
Voor u ligt het jaarbericht 2015. Een

in de land- en tuinbouw voor grote

hebt voortgebracht; lichamelijk

Wij zijn trots op onze veehouders en telers die elke dag goede en gezonde producten maken. Producten waar dagelijks

jaar voor Agrifirm om trots op te

uitdagingen blijven staan.

en of geestelijk voedsel voor de

miljoenen mensen in binnen- en buitenland van genieten. Agrifirm gelooft in de Nederlandse aanpak en wil deze

zijn. Prachtige financiële resultaten,

optimaal ondersteunen. Vanuit haar Dutch Farming-visie zet Agrifirm haar kennis, producten en adviezen in om de

ook na bijzondere baten. Groeiende

Verscheidene ondernemers onder

toppositie van de Nederlandse veehouders en telers in de wereld verder te versterken en mede mogelijk te maken.

marktaandelen in de meeste sectoren

ons hebben een zwaar financieel

laat blijken in de campagne; mede

en mooie ontwikkelingen in de

jaar achter de rug, ook al was 2015

mogelijk gemaakt door. Daar is de

buitenlandse bedrijven. Afgelopen

gemiddeld een goed jaar in de

trots wel, ondanks dat de trots niet

jaar is een heel mooi jaar geweest.

sectoren. Tegelijkertijd bent u heel

altijd wordt omgezet in eerlijke

We zien ook, dat de ondernemers

trots op uw producten die u mede

prijzen.
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Organogram
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Strategie gericht op focus en versnelling leidt tot solide resultaten en robuuste balans

Leden Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.

Districten
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=Agrifirm

Group BV

Verslag van de hoofddirectie

Kennis & Innovatie cluster
AIC, NutriControl, Agrifirm Exlan, Schothorst*

De ingezette strategie volgens de twee lijnen om Agrifirm meer FOCUS te geven en de uitvoering te
VERSNELLEN, leidde in 2015 tot solide resultaten en een robuuste balans. Er zijn grote stappen gezet in
het proces tot omvorming van de organisatie, terwijl daarnaast het resultaat, exclusief de eenmalige
bijzondere baten, sterk verbeterde en boven het beoogde niveau uitkwam. Met de visie Dutch Farming
werkt Agrifirm gericht aan verdere ontwikkeling en verbetering van haar producten, concepten en
advisering voor veehouders en telers.

Algemeen

melkprijzen tezamen met hoge

daarvoor het afgelopen jaar onder

Geopolitiek gezien was 2015 een jaar

investeringskosten én de stapeling

andere nieuwe varkensvoeders,

met grote effecten. De onrust in het

van wet- en regelgeving drukte de

voeders voor melkvee resulterend

Midden-Oosten, Afrika en Oekraïne

stemming in deze sector.

in een lagere fosfaat uitstoot en het

laat diepe sporen na; ook in markten
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In de vleespluimveehouderij en de

werd de logistieke herinrichting

boycot van Rusland tot verdieping

plantaardige-sectoren was sprake

afgerond en tevens bleek het ‘Af

van de te lage opbrengstprijzen in

van redelijk tot goede prijzen. Het

erf-concept’ voor het collecteren

de varkenshouderij in West-Europa

verwachte herstel in de eiersector

van graan efficiënt.

waar de export een belangrijke

zette slechts beperkt door.

factor is. Onrustige geo-politieke

Dutch Farming

omgevingen leidden tot grote

De ondernemers in de land- en

Agrifirm gelooft in toekomstbestendige,

valutaschommelingen. Voor

tuinbouw staan voor grote

grensverleggende voedselproductie

Agrifirm had dit vooral impact

uitdagingen. Agrifirm wil de

op schaal én op maat, in harmonie

op de zeer internationale

ondernemers daarin ondersteunen

met de leefomgeving. Agrifirm

activiteiten van Nuscience.

middels producten en concepten die

noemt dit Dutch Farming. Daarbij

erop gericht zijn het resultaat onder

worden drie belangrijke thema’s gezien:

De melkveehouderij kende een

de streep te verbeteren. Het continu

- Slim voeden

lastig jaar. De afschaffing van de

optimaliseren van de bedrijfsvoering

- Gezonde bodem, planten en dieren

melkquotering leidde tot groei van

is daarbij essentieel.

- Kracht in de keten

Om deze groei te reguleren,

Efficiëntie en hogere opbrengsten

Zo wordt agrarische kennis

ontwikkelde de overheid extra

hebben geleid tot betere resultaten

ontwikkeld en beschikbaar gemaakt

wet- en regelgeving op het

en tot een lagere belasting van de

voor de klanten en worden

gebied van fosfaat. De lagere

omgeving. Agrifirm introduceerde

nieuwe innovatieve producten en

de melkveestapel in Nederland.

Sto Posto*
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SLIM VOEDEN

Gezonde bodem,
planten en dieren

Op maat voeden en

KRACHT IN DE KETEN

legpluimveehouders in België raken

Nederlandse markt slechts beperkt in

China als in Europa remden weliswaar

meer en meer overtuigd

Duitsland konden worden afgezet. Er

de ontwikkeling, toch was sprake van

van de conceptmatige aanpak

zal daarom een verdere heroriëntatie

afzetgroei. Valutaschommelingen

Samenwerken in de keten

vanuit Agrifirm waardoor de

op de Duitse plant-activiteiten

beïnvloedden de resultaten vanuit

voerafzet steeg.

plaatsvinden in 2016.

met name Oekraïne en Brazilië.

beschermen van dieren en

De hoogste weerbaarheid

zorgt voor dynamische,

gewassen leidt tot de beste

van bodem, gewas en

vraag-gestuurde innovatie

prestaties op het gebied

dier is de basis voor een

en oplossingen op maat.

Zowel Agrifirm Polska als Agrifirm

BV Oldambt slaagde er in, ondanks

een prima resultaat. Daardoor droeg

van opbrengsten, kwaliteit,

gezonde en rendabele

Niet ketenmacht, maar

Magyarország wisten een hogere

een lastig seizoen, om een acceptabel

Nuscience fors bij aan het resultaat

duurzaamheid en rendement.

bedrijfsvoering.

ketenkracht.

afzet te realiseren, waarbij tevens de

resultaat neer te zetten. De exportorders

van Agrifirm Group.

financiële resultaten verbeterden.

buiten Europa droegen daaraan bij.

Algemeen directeur van het

Desondanks realiseerde Nuscience

eerste uur dhr. P. Keereman is

Een constante goede voerkwaliteit,
concepten geleverd. Het succes van

Onderdeel van FOCUS op de

De ledenbedrijven Agrifirm Feed

het werken met nieuwe concepten

Nuscience heeft een jaar met tal van

teruggetreden. Dhr. J. De Schepper

veehouders en telers wordt daardoor

kernactiviteiten is het afscheid

en Agrifirm Plant presteerden

en het meer ‘in control’ zijn, bleken

ontwikkelingen doorgemaakt. Er zijn

neemt zijn rol als CEO van Nuscience

mede mogelijk gemaakt. Nu en

nemen van bepaalde activiteiten

goed. De klantenwinst bij Agrifirm

doorslaggevende succesfactoren.

twee nieuwe fabrieken geopend,

Group over. Agrifirm is dhr. P. Keereman

in de toekomst. Agrifirm wil zo de

of deelnemingen. Het aandeel in

Feed leidde tot een mooie groei

namelijk in Drongen (België) en in

zeer erkentelijk voor het leiding

agrarische sector nog beter op de

Plukon is nagenoeg geheel verkocht

in afzet. Door de late start van

Door het splitsen van Agrifirm

Tianjin (China). Door de succesvolle

geven aan, het ontwikkelen van én

kaart zetten.

wat resulteerde in een forse

het voorjaar was het groeiseizoen

Deutschland in een mengvoer- en

acquisitie van Nutrifarma in Brazilië,

het werken vóór Nuscience.

eenmalige bate.

korter dan gemiddeld, daardoor

plant-bedrijf, heeft de afzet van

is Nuscience als groep fors gegroeid

Focus en versnelling

Eind 2015 heeft BayWa de intentie

was de afzet van Agrifirm Plant

mengvoer zich positief kunnen

en is het marktaandeel in Brazilië fors

Agrifirm Co-products realiseerde,

De pijlers in de strategie van

uitgesproken om het aandeel

lager. Daarnaast zijn beide bedrijven

ontwikkelen. Kostenreductie,

versterkt. Hiermee is VERSNELLING

na het afstoten van de activiteit in

Agrifirm zijn FOCUS op de

van Agrifirm in Agrimec, zijnde 51

intensiever gaan samenwerken om

focus op de kernactiviteiten en

gegeven aan de uitbouw van

Engeland (2014) en de beëindiging

kernactiviteiten en de uitvoering te

procent, over te nemen. BayWa

de ondernemers op het boerenerf

een doelgerichte klantbenadering

Nuscience.

van activiteiten in Duitsland, een

VERSNELLEN. Dit kreeg in 2015 een

verkrijgt hiermee 100 procent van

zo veel mogelijk te ondersteunen bij

leidden de verbetering in. De

Het bedrijf maakte in 2015 goede

positief resultaat. Meer synergie

extra impuls door investeringen

de aandelen in Agrimec. Begin 2016

het realiseren van goede financiële

ontwikkeling van de plant-activiteiten

ontwikkelingen door. Intern is

tussen Agrifirm Co-products en

in de productielocaties in Oss,

is het proces om deze verkoop

resultaten én het inspelen op

blijft nog achter. De Duitse markt

veel aandacht besteed aan de

Agrifirm Feed heeft geleid tot

Drachten en Veghel. Deze laatste

daadwerkelijk te kunnen realiseren

wet- en regelgeving om daarmee

bleek lastiger toegankelijk dan

implementatie van een nieuw

een hogere afzet van vochtige

is een positief signaal naar de

opgestart.

nadrukkelijk een voortrekkersrol

initieel werd beoogd waardoor

ERP-systeem. De in slecht weer

bijproducten in Nederland.

varkenssector, omdat Agrifirm

De voorbereidingen om Agrifirm

in de diverse ketens te kunnen

reeds bestaande concepten op de

verkerende varkenssector, zowel in

met deze investering het belang

Winkel BV en Agri Retail te verkopen

vervullen. De samenwerking van de

Binnen het Kennis & Innovatie cluster

van deze sector onderstreept.

zijn gestart. De verwachting is dat de

ledenbedrijven met Agrifirm Exlan

kenden zowel Agrifirm Exlan als

Binnen de plantaardige sector zijn

verkoop in de eerste helft van 2016

en Agrifirm Co-products is ook

ook NutriControl een prima jaar.

ook diverse investeringstrajecten

zal worden afgerond.

intensiever geworden.

Agrifirm Exlan profiteerde onder

volledig vernieuwd en de logistieke

Hiermee creëert Agrifirm FOCUS

De Europese voerbedrijven deden

rundveehouderij. Daarnaast is Agrifirm

herinrichting is afgerond. De centrale

op haar kernactiviteiten, wat moet

het ook goed. Agrifirm Belgium

Exlan steeds meer een gewaardeerde

graanopslag in Kampen heeft in

resulteren in meer innovatieve

heeft het afbouwen van de

adviespartner voor ondernemers in

2015 voor het eerst de volledige

producten voor de klanten, meer

eiercontracten conform de afspraken

de land- en tuinbouw.

capaciteit kunnen benutten en

efficiëntie, kostenvoordelen en groei

voortgezet en dit leidde niet tot

Voor NutriControl was het afsluiten

functioneerde uitstekend.

in omzet en resultaat.

verlies van voerafzet. Integendeel, de

van een contract met Fonterra het

andere van de ontwikkelingen in de

afgerond. De locatie Emmeloord is
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hoogtepunt in 2015. Door verdere

het Ledenvoordeel 2015, dat leden

van onze leden en klanten. Zij

aanscherping van de operatie

opbouwen over hun omzet bij

ondernemen op topniveau wat

heeft NutriControl een nog betere

Agrifirm Feed, Agrifirm Plant en deels

Agrifirm Dutch Farming noemt.

marktpositie weten te realiseren.

Agrifirm Co-products, te verhogen

Dat nog verder ontwikkelen en

van 0,65 procent naar 1,00 procent.

verbeteren is ons dagelijks werk.

Binnen de Service bedrijven heeft

De ledenraad stemde in december

Agrimec (Abemec) een uitdagend

2015 unaniem in met dit voorstel.

jaar achter de rug. Ondanks

legpluimveehouderij
Uden

De missie van Agrifirm is helder:
‘Duurzaam waarde genereren voor

een goede bezetting van de

Agrifirm betitelde vooraf 2015 als een

haar leden’. Het versterken van de

werkplaatsen en redelijke verkoop

jaar waarin ambities moesten worden

ondernemingen van onze leden

van tweedehands tractoren, is de

waargemaakt. Dat is allerzins gelukt.

en klanten heeft topprioriteit.

druk op de markt voor nieuwe

Er is groei gerealiseerd, het resultaat

Agrifirm zet zich in voor hun succes!

tractoren en machines zo hoog dat

van diverse bedrijven is sterk

Dit succes wordt mede mogelijk

daardoor de marges lager waren.

verbeterd, mede dankzij focus en

gemaakt door Agrifirm!

Agrifirm Winkel BV en Agri Retail

investeringen in kwaliteit, stabiliteit

wisten beiden goed te profiteren

en medewerkers. Dit laatste wordt

De hoofddirectie is alle Agrifirm

van het lichte economische herstel.

in 2016 verder uitgebouwd met het

medewerkers zeer erkentelijk voor de

Dankzij de verbeteringen in de

leiderschapsprogramma dat in 2015

inzet en doorzettingskracht waarmee

afgelopen jaren is sprake van een

is opgestart voor management en

het resultaat 2015 is behaald.

scherper kostenbeheer en focus in

directeuren.

productkeuze. Daardoor resulteert

“Met ons nieuwe voersysteem is het
voer homogener en kunnen de
kippen minder selectief eten, zo zijn
ze gezonder en blijft de productie
beter op peil”

Trots
Een zachtgekookt eitje bij het
ontbijt of een heerlijke omelet bij
de lunch. Mogelijk gemaakt door
Nederlandse pluimveehouders die
wereldwijd koploper zijn met
diervriendelijke houderijsystemen
en innovatieve voeding.

Apeldoorn, 22 februari 2016

een licht herstel in de afzet direct tot

Als internationale organisatie wil

een goede bijdrage aan het resultaat.

Agrifirm toonaangevend zijn in

Hoofddirectie Agrifirm Group BV

de land- en tuinbouw. Nieuwe

Ton Loman, voorzitter (CEO)

De verbeterde resultaten van

concepten en producten dragen

Jaap Vessies, financieel directeur (CFO)

Agrifirm maken het mogelijk om

bij aan de verbetering van resultaten

> Ton Loman (links) en Jaap Vessies (rechts)

Bart van Stiphout

Soliq
Een unieke combinatie van droog kernvoer en vloeibare legmix. Van Stiphout
voert dit smakelijke mengsel. Het zorgt voor een goede voeropname,
uniforme koppels en meer eieren per hen. Bovendien heeft de toepassing van
vloeibare eiwitrijke bijproducten grote voordelen op gebied van duurzaamheid.

Dutch farming: slim voeden

Toekomstbestendige voedselproductie op schaal én op maat. Dat is de kracht van
Nederlandse veehouders en telers. Dutch Farming noemen wij dat. Slim voeden van
dieren en gewassen leidt tot betere prestaties en meer duurzaamheid. Technologische
ontwikkeling creëert mogelijkheden voor verdere vooruitgang. Ondernemers zoals Van
Stiphout, die werkt met een innovatief voersysteem, zijn hier een sprekend voorbeeld
van. Agrifirm is trots op ondernemers zoals Van Stiphout. Met kennis en innovatieve
kracht maakt Agrifirm het succes van veehouders en telers mede mogelijk. Beleef Dutch
Farming op www.dutchfarming.com
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Kerncijfers

(alle bedragen zijn in miljoenen euro’s tenzij anders vermeld)

2015

2014

2015

2014

Omzet en resultaat		

Kasstroom		

Netto-omzet

2.385

2.359

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationeel bedrijfsresultaat (exclusief bijzondere lasten)

48,0

26,9

Operationeel bedrijfsresultaat als % van de omzet

2,0%

1,1%

Ledenuitkeringen		

-

-11,7

Ledenvoordeel / Ledenkorting

48,0

15,2

-7,3

-9,0

Personeel		

Resultaat voor belastingen

40,7

6,2

Aantal medewerkers ultimo jaar (in FTE)

Resultaat deelnemingen

46,5

0,7

Netto resultaat

76,2

3,1

Bijzondere lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Netto activa		
Vaste activa

342,3

331,5

Netto werkkapitaal

121,0

116,8

Totaal netto activa

463,3

448,3

Netto schuld

443,0

388,5

8,7

15,5

11,6

44,3

Totaal financiering

463,3

448,3

Groepsvermogen in % van totaal vermogen

52,0%

51,6%

3.179

14,0

2.999

Mengvoeders

4.256

4.248

Co-producten

2.306

2.371

494

461

7.056

7.080

489

612

Premixen & concentraten
Totaal diervoeding
Granen, aardappelen, uien en peen
Kunstmeststoffen

Voorzieningen

20,0

61,0

Afzet (x 1.000 ton)		

394

430

883

1.042

Totaal afzetvolume

7.939

8.122

Gewasbeschermingsmiddelen (in € miljoen)

126,9

131,7

Totaal plantaardig
Financiering		
Groepsvermogen

56,6

Investeringen		
Investeringen vaste activa

54,5

35,4

Afschrijvingen vaste activa

31,0

36,6
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Bert Jongerius

Harriet
Middendorp

Fruitteler
Houten

melkveehouder
Foxwolde

“Wij hebben in 2013 een nieuw
perenras geplant. Deze peer is
één week eerder rijp dan de
Conference. Het is een peer om
verliefd op te worden met een
opvallende rosé kleur.”

‘‘We focussen met name op
gezondheid. Dat geeft lange
termijn perspectief. Zo haal
je het meeste rendement.’’

ruwvoer totaal®
Efficiënte melkproductie start bij een goede productie van
ruwvoer. Middendorp maakt gebruik van Ruwvoer Totaal®
waarin Agrifirm haar kennis over bodemvruchtbaarheid,
rassenkeuze en bemesting vanuit akkerbouw met
veehouderij combineert. Het levert veehouders een
hogere ruwvoeropbrengst, betere mineralenefficiëntie
en meer melk uit ruwvoer op.

Trots
Nederland is de absolute koploper in duurzame en gezonde
zuivelproductie. Zo zijn we
bijvoorbeeld de grootste
leverancier van babyvoeding
aan China. 18.000 Nederlandse
melkveehouders werken
dagelijks met hart en ziel
aan gezonde zuivel.

Top Trace meststoffen
IJzer is onmisbaar voor de vorming van bladgroen en een volle gezonde
kleur van het gewas. Ook verlengt het de bewaring van fruit. Jongerius
past het nieuwste ijzerchelaat Top Trace bolikel XP van Agrifirm toe.
Voor een efficiënte ijzeropname en een betrouwbaar oogstresultaat.

Dutch farming: Kracht in de keten

Dutch farming: Gezonde bodem, planten, dieren
Toekomstbestendige voedselproductie op schaal én op maat. Dat is de kracht van
Nederlandse veehouders en telers. Dutch Farming noemen wij dat. Een weerbare bodem
en gezonde planten en dieren vormen dé basis voor een goed resultaat. Ondernemers
zoals Middendorp zijn een voorbeeld hoe hier gericht aan wordt gewerkt. Agrifirm is trots
op ondernemers zoals Middendorp. Met kennis en innovatieve kracht maakt Agrifirm het
succes van veehouders en telers mede mogelijk. Nu en in de toekomst.
Beleef Dutch Farming op www.dutchfarming.com
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Trots
Consumenten in binnen- en
buitenland genieten dagelijks
van op en top Hollands fruit,
mogelijk gemaakt door de
toonaangevende kennis en
kwaliteit van de Nederlandse
fruittelers.

schakel in succes

Toekomstbestendige voedselproductie op schaal én op maat. Dat is de kracht van
Nederlandse veehouders en telers. Dutch Farming noemen wij dat. Door goede samenwerking in de keten inspelen op de vraag vanuit de markt. De ontwikkeling van de nieuwe
perensoort van Jongerius is een sprekend voorbeeld van deze kracht in de keten.
Agrifirm is trots op ondernemers zoals Jongerius. Met kennis en innovatieve kracht maakt
Agrifirm het succes van veehouders en telers mede mogelijk. Nu en in de toekomst.
Beleef Dutch Farming op www.dutchfarming.com
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Duurzaamheidsbeleid
Verantwoorde
grondstoffen

Markt kiest vaker voor duurzaamheid

Zes pijlers voor impact in de keten
“In juni 2015 luidden we de tweede fase van het vernieuwde duurzaamheidsbeleid van Agrifirm in met het symposium
‘Mede mogelijk maken’. Tijdens dit symposium bespraken we onze strategische duurzaamheidsdoelen voor 2020 en

Efficiënte productie
en logistiek

Efficiënt gebruik
grondstoffen

Gezonde planten,
bodem en dieren
voor gezonde mensen

Het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm sluit

winst in duurzamer werken te bereiken.

2025 met ruim 80 vertegenwoordigers van ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties, agrarisch

vanzelfsprekend aan op de Dutch Farming-

In 2015 is voor de eerste twee pijlers,

ondernemers, beleidsmakers en -beslissers. Het symposium heeft ertoe geleid dat we ons beleid op verantwoorde

visie. Naast de drie thema’s gericht op het

‘Verantwoorde grondstoffen’ en ‘Efficiënte

grondstoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit en bodemleven inhoudelijk hebben aangescherpt.

boerenerf omvat het duurzaamheidsbeleid

productie en logistiek’, een actieplan

Het duurzaamheidsbeleid hebben we concreet handen en voeten gegeven met de introductie van duurzaamheidsla-

ook thema’s als verantwoorde grondstoffen,

opgezet met concrete, meetbare

bels voor voeders en concepten. Als eerste diervoederbedrijf in Nederland ondersteunen we op deze manier ketenpart-

energieverbruik en goed werkgeverschap.

indicatoren om tussentijds de behaalde

ners, geïnteresseerde veehouders en onze adviseurs in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. We zetten ook in op

Met maatschappelijk verantwoord

resultaten te meten. Beide pijlers liggen

alternatieve grondstoffen zoals Nederlandse soja, insecten en het All European Feed onderzoek naar het marktpotenti-

ondernemen wil Agrifirm duurzaam

dicht bij de eigen verantwoordelijkheid

eel van Europese eiwitgewassen voor diervoer. We zien duidelijk dat de marktvraag naar duurzaam

waarde creëren voor de klanten en

van Agrifirm. Dit is een belangrijke stap om

geproduceerde producten toeneemt. Nederlandse en internationale retailers kiezen steeds

leden. Door de stijgende welvaart en

onze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

vaker voor scherpere duurzaamheidscriteria bij hun inkoop. Zeker in de plantaardige sector

een groeiende wereldbevolking neemt

en bij pluimvee zien we nu dat een kanteling naar een duurzame productie aanstaande is.”

de druk op schaarse grondstoffen, water,

Symposium ‘Duurzame ketens, mede

land en natuur toe. Een efficiënte en

mogelijk maken’

Ruud Tijssens,

duurzame landbouw is een voorwaarde

Verduurzamen door samenwerking

directeur Corporate Affairs, strategisch R&D en CSR

om voldoende en gezond voedsel

Samenwerken in de keten is nood-

Agrifirm Group

te produceren. Agrifirm kiest daarbij

zakelijk om de agro- en foodsector te

altijd voor oplossingen die rendabel

verduurzamen. Dat was de conclusie

zijn voor veehouders en telers. Een

van het eerste symposium over het

goed resultaat op het boerenerf als

duurzaamheidsbeleid dat Agrifirm in

uitgangspunt verscherpt de focus van

juni organiseerde. Op het programma

de duurzaamheidsstrategie en leidt tot

stonden de duurzaamheidsdoelen en

innovatieve ontwikkelingen.

aanpak van Agrifirm, evenals de kansen
en valkuilen van duurzame ketens. Uit de

Duurzaam
consumentenaanbod

Medewerkers,
de basis voor succes

14

Agrifirm

Duurzaamheidslabels Voor voerconcepten en producten
In 2015 introduceerde Agrifirm Feed als eerste diervoederbedrijf duurzaamheidslabels bij concepten en producten.
De labels bieden veehouders concrete informatie over duurzaamheidsprestaties van de voerconcepten. De
labels ondersteunen leden en klanten om op een rendabele en duurzame manier voedsel te produceren.

Zes pijlers vormen de basis van

presentaties en discussies werd duidelijk

de praktische uitwerking van het

dat duurzaamheid geen kortstondige

duurzaamheidsbeleid van Agrifirm. De zes

trend is maar een blijvende beweging

pijlers omvatten alle schakels van de keten

in de markt. Consumenten willen steeds

Vijf labels

waar Agrifirm impact kan realiseren; van

meer weten over de herkomst van een

Er zijn vijf duurzaamheidsthema’s

kwalitatieve informatie over

percentage co-producten

de teelt van grondstoffen tot het voedsel

product en kijken kritischer naar bedrijven

waarop concepten en producten

de bijdrage van het voerconcept

gebruikt voor het voerconcept;

op het bord. Agrifirm wil verduurzaming

in de voedselketen. De enige manier

gelabeld worden:

vooral bereiken door samenwerking in

om dan nog duurzaam toegevoegde

de keten. Als de verschillende schakels -

waarde te creëren is samenwerken

uitstoot van broeikasgassen

teelt van agrogrondstoffen die

van veehouders en telers tot retail - hun

en het ontwikkelen van nieuwe

stikstof- en fosfaatefficiëntie

per kg/eindproduct (zuivel,

in het voerconcept zijn verwerkt.

activiteiten op elkaar afstemmen, is snel

businessmodellen.

van het voerconcept;

vlees en eieren);

Jaarbericht 2015

> Diergezondheid:

aan de maag-darmgezondheid;
> Klimaat:

> Mineralenefficiëntie:

> Recycling:

> Verduurzaming grondstoffen:
landgebruik dat nodig is voor
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TOPSTART®

TOPSTART® En
DuTch FARMing

Deze duurzaamheidsthema’s

TopStart® is een uitstekend voorbeeld van
‘slim voeden’, één van de thema’s binnen
onze Dutch Farming-visie.

> SOLIQ en VIGOR voor

sluiten aan op maatschappelijke

Dutch Farming van Agrifirm staat voor toekomstbestendige

legpluimveehouderij;

MEER
MELK PER
KOE

dat een verhoging van de melkproductie prima samengaat

voedselproductie op schaal én op maat. Binnen deze visie

met een goede gezondheid en weerbaarheid van melkkoeien.

werkt Agrifirm samen met klanten en ketenpartners aan

Zo draagt Agrifirm vanuit kennis, advies en producten haar

innovatie en vooruitgang op 3 belangrijke thema’s: Slim voeden.

steentje bij aan het verder versterken van de koploperspositie

Gezonde bodem, planten en dieren. Kracht in de keten. Met de

van Nederlandse veehouders en telers.

ontwikkeling van het nieuwe TopStart®-concept, laten we zien

uitdagingen van de veehouderij.

>

Line-Up voor vleespluimveehouderij.

DuuRzAAMhEiDSPRESTATiES TOPSTART®

Een goed voorbeeld hiervan is het

Efficiënt telen van gewassen en optimaal voeden van dieren leidt tot goede prestaties op het boerenerf.
Slim voeden noemen we dat. Met kennis, nieuwe technologie en innovatieve kracht ondersteunt Agrifirm
telers en veehouders die dagelijks werken aan het realiseren van betere prestaties en duurzaamheid.

Agrifirm helpt u om op een rendabele en duurzame manier
voedsel te produceren. Daarom kiest Agrifirm Feed als eerste
diervoederbedrijf voor duurzaamheidslabels voor concepten.

verbeteren van de fosfaatefficiëntie

Betere benutting fosfaatruimte en

op het boerenbedrijf. De vijf

reductie broeikasgasemissies

duurzaamheidslabels hebben

TopStart® is een goed voorbeeld

elk een eigen herkenbaar

van een nieuw voerconcept met

icoon. Een voerconcept of

duurzaamheidslabels. Met deze

product kan één of meerdere

opstartstrategie nemen koeien veel

duurzaamheidslabels bevatten.

meer energie op in de cruciale eerste

De duurzaamheidsinformatie is

60 dagen van de lactatie. Door slim

aanvullend op de gebruikelijke

te voeden, starten koeien vlotter op,

Hier vindt u de belangrijkste duurzaamheidsprestaties
van TopStart®.
Mineralenefficiëntie

Klimaat

Diergezondheid

Wilt u meer achtergrondinformatie? Kijk dan op www.topstart.nl.

N efficiëntie

Gezondheidseffect

Carbon Footprint

TopStart® verbetert de
voerefficiëntie. Bij een
gelijkblijvend eiwitgehalte
in het rantsoen betekent
dit ook een hogere
N-efficiëntie.

TopStart® draagt bij aan
de diergezondheid
door een relatief hoge
BufferZuurBalans.

De hoeveelheid
broeikasgasemissies die
worden uitgestoten om
1 kg melk te produceren
dalen vanwege minder
methaanemissies.

Verhoging

Reductie

11,6%

5,8%

Hoog

Daar vindt u uitgebreide informatie over de duurzaamheidsvisie van
Agrifirm en de duurzaamheidsprestaties van TopStart®.

P efficiëntie

Impact van verbetering

Aanzienlijk

Slim voeden

Impact van verbetering

Zeer Hoog

Aanzienlijk

Hoog

Zeer Hoog

DuurzaamheiDsprestaties 100-Dagenaanpak
Agrifirm Feed

088 488 11 00

Agrifirmfeed@agrifirm.com
helpt u om op een rendabelewww.agrifirm.com
en duurzame manier

Landgoedlaan 20

Postbus 20004

7325 AW Apeldoorn

7302 HA Apeldoorn

schakel in succes
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voedsel te produceren. Daarom kiest Agrifirm Feed als eerste
diervoederbedrijf voor duurzaamheidslabels voor concepten.
Hier vindt u de belangrijkste duurzaamheidsprestaties
van 100-dagenaanpak.
Diergezondheid
Gezondheidseffect
Met de 100-dagenaanpak
zijn er minder problemen
met melkziekte en
nageboortes. Bovendien
neemt de kans op
leververvetting af.

Wilt u meer achtergrondinformatie? Kijk dan op
www.100dagenaanpak.com. Daar vindt u uitgebreide

Big Data

over het optimaliseren van de teelten

aan geografische coördinaten, kan

Een goed voorbeeld hiervan is het

in de gewasrotatie op het bedrijf.”

een teler via het platform Akkerweb

informatie over de duurzaamheidsvisie van Agrifirm en
de duurzaamheidsprestaties van 100-dagenaanpak.

DuurzaamheiDsprestaties LiNe-up

vertalen van ‘Big Data’ naar renda-

Agrifirm helpt u om op een rendabele en duurzame manier
voedsel te produceren. Daarom kiest Agrifirm Feed als eerste
diervoederbedrijf voor duurzaamheidslabels voor concepten.

direct een plaatsspecifiek beheer-

Hier vindt u de belangrijkste duurzaamheidsprestaties van

informatie over toepassing en

geven meer melk en blijven in een

rendement van voerconcepten.

optimale conditie. Dit helpt melkvee-

Voerconcepten met duurzaam-

houders om de fosfaatruimte op hun

heidslabels zijn:

bedrijf optimaal te benutten. Uit

> Gemengd Voeren 2.0, OPFOK24,

proeven blijkt dat TopStart® de klimaat-

Line-Up.
Verduurzaming
grondstoffen

Diergezondheid

Landgebruik

Gezondheidseffect

Door de vervanging van
een deel soja voor tarwe
daalt het landgebruik (m2)
per kg vleeskuiken met
4,8% wanneer Line-up
wordt toegepast.

In de Line-Up proeven op
research farm Laverdonk
werd het aantal
voetzoollaesies aanzienlijk
teruggebracht

schakel in succes
Wilt u meer achtergrondinformatie? Kijk dan op
www.agrifirm.com/line-up. Daar vindt u uitgebreide
informatie over de duurzaamheidsvisie van Agrifirm en
de duurzaamheidsprestaties van Line-Up.

Reductie

4,8%
Impact van verbetering

DuurzaamheiDsprestaties GemenGD voeren 2.0
Aanzienlijk

Hoog

Zeer Hoog

schakel in succes
Agrifirm helpt u om op een rendabele en duurzame manier
voedsel te produceren. Daarom kiest Agrifirm Feed als eerste
diervoederbedrijf voor duurzaamheidslabels voor concepten.

bele toepassingen op het boerenerf.

Opsporen groeiverschillen

singsadvies opstellen. In 2015 lan-

Aaldrik Venhuizen, manager R&D

Agrifirm Plant ondersteunt telers

ceerden we ook de agrarische drone

van Agrifirm Plant, legt uit: “Steeds

ook met tools op maat voor het

eBee, samen met drie loonwerkers

meer telers gebruiken GPS-gestuurde

verbeteren van efficiëntie en rende-

die de vluchten uitvoeren. De agrari-

machines en verzamelen daarmee

ment. Venhuizen: “Met de Verisscan

sche drone maakt gewaskaarten die

nauwkeurige, plaatsspecifieke

brengen we samen met Agrometius

in één oogopslag weergeven hoe

data over de bodem, de biomassa

de bodemeigenschappen van een

het gewas er tot het niveau van 10 bij

tijdens de teelt en de opbrengst.

perceel nauwkeurig in kaart. Op basis

10 cm op het perceel voor staat. Agri-

We verwachten dat dit type data

hiervan ontwikkelt Agrifirm Plant

firm Plant vertaalt de gewaskaarten

de komende jaren exponentieel zal

taakkaarten waarmee telers plaats-

vervolgens in overleg met de teler

toenemen. We investeren nu in het

specifiek kunnen bemesten. De scan

naar een kant-en-klaar advies.”

goed rubriceren van ‘Big Data’ en

is nu ook inzetbaar voor kleigronden.

ontwikkelen methoden voor het

Met de tool NemaDecide Geo voor-

Zorgvuldige gewasbescherming

Hier vindt u de belangrijkste duurzaamheidsprestaties

100-dagenaanpak en TopStart®

voetafdruk met 5,8% en de stikstof-

voor rundveehouderij;

efficiëntie met 11,6% kan verbeteren.

van Gemengd Voeren 2.0.
Klimaat

Diergezondheid

Carbon Footprint

Gezondheidseffect

Door de betere voerefficiëntie leidt Gemengd
Voeren 2.0 tot minder
broeikasgasemmissies.

Doordat met Gemengd
Voeren 2.0 geen selectie
kan plaatsvinden, treedt er
minder pensverzuring op.

Wilt u meer achtergrondinformatie? Kijk dan op
www.gemengdvoeren.com. Daar vindt u uitgebreide
informatie over de duurzaamheidsvisie van Agrifirm en
de duurzaamheidsprestaties van Gemengd Voeren 2.0.

Reductie

2,7%
Impact van verbetering

Aanzienlijk

Hoog

Zeer Hoog
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Duurzaamheidslabels helpen bij verduurzaming boerenbedrijf

analyseren van de verschillende

zien we telers ook van een plaats-

Agrifirm werkt met meerdere partijen

“Duurzaam produceren is een voorwaarde om voor de internationale voedingsmiddelenmarkt te produceren. Consumenten

informatielagen. Met deze kennis

specifiek beheersingsadvies voor

aan het verminderen van de druk

en bedrijven die onze zuivelproducten afnemen verwachten niet alleen gegarandeerde kwaliteit, maar ook dat de zuivel

kunnen we telers in de toekomst nog

schadelijke aaltjes. Door de uitslag

op het milieu en het verbeteren van

duurzaam is geproduceerd. Voer speelt een belangrijke rol bij alle aspecten van ons Foqus planet programma of het nu

gerichter - plaatsspecifiek - adviseren

van een grondmonster te koppelen

rendement voor klanten. Venhuizen:

gaat over diergezondheid, biodiversiteit of de klimaatvoetafdruk. Fosfaat is een goed voorbeeld. De voerindustrie staat

“Samen met Wageningen UR en

aan de basis van de dierlijke productieketen. Net als de andere schakels moet de voerindustrie een bijdrage leveren om

diverse andere partijen nemen we

de fosfaatuitstoot te verlagen zodat we blijven voldoen aan onze afspraken met de overheid. Een lagere hoeveelheid

met ingang van 2015 deel aan het

fosfaat in het voer én een betere benutting is een belangrijke uitdaging voor onze sector, gevolgd door het verminderen

Topsectorproject ‘Precisielandbouw

van de uitstoot van broeikasgassen en behoud van biodiversiteit. Melkveehouders zoeken

2.0’. Doel van de samenwerking is om

naar hoe ze invulling kunnen geven aan verduurzaming van hun bedrijf. De duurzaamheids-

verschillende componenten zoals

labels helpen melkveehouders hierbij.”

data van sensoren, modellen, ICT en
mechanisatie te integreren tot duur-
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Jaap Petraeus

zame toepassingen. Goed voorbeeld

manager Corporate Sustainability

is de toepassing van plaatsspecifieke

FrieslandCampina

schimmelbestrijders. Voor lelies

Jaarbericht 2015
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testten we in 2015 ook de plaatsspe-

het milieu maar ook het bedrijfsre-

25 procent minder fosfor dan regu-

Mestinvesteringsfonds

cifieke inzet van aaltjesbestrijding

sultaat van onze leden en klanten

liere voeders, maar bevatten door

Agrifirm is één van de initiatiefnemers

afhankelijk van de variatie in organi-

ten goede. De Kringloopwijzer en

de aard van de grondstoffen toch

van het Mestinvesteringsfonds dat in

sche stof en het besmettingsniveau

Mineraal Optimaal zijn tools die

een hoog aandeel benutbaar fosfor.

2013 werd opgericht. Het fonds sti-

in de zones. We houden daarbij ons

melkveehouders helpen bij een

Netto, oftewel benutbaar fosfor (nP)

muleert concrete investeringsplannen

doel steevast voor ogen: economisch

betere benutting van mineralen en

is fosfor die een koe uit het voer kan

voor mestverwerking. In 2015 finan-

rendabel telen met minder inzet van

een goede mestboekhouding in

opnemen. Gebruik van nP-voeders

cierde het fonds twee projecten. Met

gewasbeschermingsmiddelen.”

de huidige mineralenwetgeving. In

kan de fosfaataanvoer op het bedrijf

de financiering van deze projecten

2015 stelde Agrifirm Exlan voor meer

op verantwoorde wijze verminderen.

verwacht het Mestinvesteringsfonds in

Meer met minder fosfaat

dan 900 bedrijven een Kringloop-

In 2015 ontwikkelde Agrifirm ook het

2016 een verwerkingscapaciteit van

Fosfaat is essentieel voor een goede

wijzer op. Ongeveer 20 procent van

netto fosfor voederwaardesysteem

3 miljoen kilo fosfaat te realiseren. Sinds

voeding van planten en dieren. De

deze bedrijven zijn melkveehouders.

(nP-systeem) voor melkveehou-

2013 heeft het fonds acht projecten

landbouw gebruikt fosfaat uit ruw-

Bovendien begeleidde Agrifirm

ders. Door een rantsoen samen te

gefinancierd die in totaal 2,4 miljoen

fosfaat voor onder meer diervoer en

Exlan 2.250 Mineraal Optimaal abon-

stellen op basis van de hoeveelheid

kilo fosfaat verwerken. Twee projecten

bemesting van de bodem. Omdat

nementen. Een efficiënter gebruik

benutbaar fosfor (nP) combineert

zijn in de afrondende fase voor finan-

ruwfosfaat schaars wordt, is efficiënt

van fosfaat dan de verplichte norm

een veehouder lage aanvoer van

ciering en meerdere projecten zitten

(her)gebruik van fosfaat en het

levert veehouders extra ruimte voor

fosfor met goede diergezondheid

in de pijplijn. Groei van de verwerkings-

voorkomen van emissies belangrijk

de productie van melk.

en melkproductie. Uit onderzoek

capaciteit is noodzakelijk om in 2017

naar de technische resultaten van

naar verwachting 11 miljoen kilo

daarom aan verschillende oplossingen

nP-voeders en -systeem

469 melkveehouders die nP-voeders

fosfaat te kunnen verwerken.

voor het minderen van fosfaat in

Agrifirm Feed zet ook in op het

gebruiken, blijkt dat de diergezond-

diervoer en bemestingsstoffen en

verminderen van fosfaat in dier-

heid en de melkproductie volledig

het stimuleren van het hergebruik

voer met onder meer netto fosfor

op peil blijven.

van fosfaat. Dit komt niet alleen

(nP)-voeders. Deze voeders bevatten

voor de landbouw. Agrifirm werkt

Veehouders en telers staan voor de uitdaging om met steeds minder input toch goede resultaten te
behalen: minder meststoffen, minder fosfaat, minder stikstof, minder gewasbeschermingsmiddelen en
minder antibiotica. Een hoge weerbaarheid van bodem, gewassen en dieren is de basis voor een rendabele
bedrijfsvoering. Samen met klanten en leden werkt Agrifirm aan een gezonde bodem, weerbare gewassen
en sterkere dieren.

afzet in tonnen

Afzet laag fosfor per periode

p1

p2

p3

p4

p5
2013
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p6

p7
2014

p8
2015

p9

p10

Gezonde bodem, planten en dieren

p11

p12

Aandacht voor een gezonde bodem

Werken aan een gezonde bodem

waarmee telers inzicht krijgen in de

De bodem staat wereldwijd onder

Een gezonde en vruchtbare bodem

organische stofbalans op het bedrijf.

druk. Op veel plekken in de wereld

is van groot belang voor goed

Aan de hand van de resultaten uit

gaat de kwaliteit van de bodem

teeltresultaat. De bodem moet niet

de sneltest kan een teler de jaarlijkse

achteruit: aarde spoelt weg, bodems

worden uitgeput of overvraagd.

afbraak van organische stof compen-

vervuilen of raken uitgeput door

Samen met onze klanten werken we

seren om de vruchtbaarheid van de

te intensieve bewerking. Dit vormt

daarom voortdurend aan een gezon-

grond op peil te houden. Organische

een bedreiging voor de wereldwijde

de bodem en weerbare gewassen.

stof is van groot belang voor de

voedselvoorziening en veiligheid.

Een goed voorbeeld is een sneltest

structuur van de bodem, de lucht- en
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waterhuishouding én heeft grote

Koninklijke Algemene Vereeniging

sen bloembol en schimmel nog niet

gewas, oogst en voeding van de koe

invloed op de weerbaarheid van de

voor Bloembollencultuur (KAVB)

zo goed is. Samen met de KAVB en

optimaal op elkaar af. Zo realiseren

bodem en gewassen. Agrifirm Plant

onderzochten hoe hyacintbollen

de bollentelers gaan we nu bekijken

we samen met de veehouder een

voert ook uitgebreidere bodem-

kunnen profiteren van het BiomyPro-

of we de voorwaarden kunnen ver-

hogere ruwvoeropbrengst én winst

analyses uit om de bodem te beoor-

mycorrhizaschimmels.

beteren en de BiomyPro-mycorrhiza-

voor het milieu: een betere minera-

schimmels optimaal te laten functi-

lenefficiëntie en verbeterde scores in
de Kringloopwijzer.

delen. Bij een eventueel gebrek in
de bodem volgt hieruit een plaats-

Arjan Hogervorst, bloembollenteler

oneren. Als toeleverancier willen we

specifiek advies. Telers kunnen

uit Noordwijkerhout, is een van de

onze klanten rendabele alternatieven

vervolgens de bodem verbeteren

deelnemers: “Ik doe vaker mee aan

bieden voor gewasbeschermings-

Gemengd Voeren 2.0

met onder meer het variabel strooien

praktijkproeven naar innovaties voor

middelen en meststoffen. Ik merk dat

In 2015 breidde Agrifirm Feed de prak-

een duurzamere bollenteelt. Ik merk

zij dit ook waarderen.”

tijkproeven met Gemengd Voeren 2.0

het beleid van Agrifirm op ‘groene’

de schimmel. Ook zien we dat het

dat het steeds belangrijker wordt om

Hogervorst sluit zich hierbij aan: “Als

uit. Uit eerdere proeven met deze

Biologische grondontsmetting

grondbehandeling en duurzame

wortelgestel zich beter ontwikkelt

met minder meststoffen en gewas-

bloembollenteler wil ik graag op een

methode voor hogere voeropname,

In het najaar van 2014 voerde Agrifirm

gewasbescherming. Bovendien biedt

wanneer we mycorrhizaschimmels

beschermingsmiddelen producten

duurzamere manier mooie hyacint-

blijkt dat Gemengd Voeren het selec-

Plant met diverse partijen praktijkon-

de nieuwe methode telers en om-

aan gewassen toevoegen. Hierdoor

van goede kwaliteit te telen. Ik wilde

bollen telen.”

tief vreten aan het voerhek vermindert

derzoek uit naar de toepassing van

wonenden een veilig alternatief voor

verbeterd de bioweerbaarheid van

graag met mijn eigen ogen zien of

Bodem Resetten in buitenteelten.

het reguliere middel Monam dat

gewassen en zijn gewassen beter

de schimmel ook positieve effecten

Ruwvoer Totaal®

melkveebedrijven steeg de voer-

Bodem Resetten is een milieuvrien-

slechts onder strikte voorwaarden is

bestand tegen ziektes.

heeft op hyacinten. In overleg met de

Voor melkveehouders is goede ruw-

efficiëntie bijvoorbeeld met maar

delijke en anaerobe (zonder lucht of

toegestaan.

van gips of compost.

zuurstof) methode om een bodem te

en de voerefficiëntie verbetert. Op

teeltspecialisten van Agrifirm Plant heb

voerteelt belangrijk voor de presta-

liefst 0,13 punten. De resultaten van

Praktijkproeven

ik de schimmel op één hectare in het

ties van dieren en het benutten van

praktijkproeven uit 2015 zijn nog

ontsmetten van schadelijke aaltjes. In

Mycorrhiza voor balans in de

Agrifirm werkt samen met Bio-

plantbed ingewerkt. De wetenschap-

reststromen. Een gezonde bodem

positiever. De gemiddelde voereffici-

vollegrondsteelten wordt anaerobe

bodem

mygreen voor het aanbieden

pelijke onderbouwing, begeleiding en

en optimale bemesting is daarbij

ëntie ging van 1,33 naar 1,45 punten.

grondontsmetting al toegepast maar

Een bodem met een divers

van mycorrhizaschimmels en het

regelmatige analyse bij de praktijkproef

onmisbaar. Om klanten hierin nog

De voerefficiëntie steeg op elk bedrijf

dit kost een teeltseizoen. De metho-

bodemleven is in balans en gezond.

bijbehorende advies. Na een reeks

geven mij het vertrouwen dat we met

beter te ondersteunen, bundelen

in de proef consequent met minimaal

de Bodem Resetten maakt gebruik

Schimmels, bacteriën en organismen,

succesvolle praktijkproeven met de

de proef echt iets kunnen bereiken.”

Agrifirm Feed, Agrifirm Plant en

0,10 punten. Bij een melkprijs van

van een gemakkelijk afbreekbaar ei-

zoals regenwormen verrijken de

BiomyPro-mycorrhizaschimmels bij

Agrifirm Exlan hun kennis en

€ 0,30 levert dit bij 100 melkkoeien,

wit, het middel Herbie®, waardoor de

bodem en dragen bij aan vitale

tulpenbollen, begeleidde Agrifirm

Rendabele alternatieven

ervaring in het concept Ruwvoer

€ 21.000 extra voersaldo op. Veehouders

bodem slechts twee tot drie weken

gewassen. Een goed voorbeeld is

Plant in het najaar van 2015 praktijk-

Van der Heiden: “De eerste resultaten

Totaal. Met dit concept stemmen

die deelnamen aan de praktijkproeven

hoeft te worden afgedekt.

de samenwerking tussen de wortels

proeven bij hyacintbollen. Twaalf

laten zien dat de samenwerking tus-

we regelgeving, bodem, bemesting,

zijn zeer enthousiast over de resultaten.

van gewassen en schimmels zoals

bloembollentelers van de studie-

Het praktijkonderzoek heeft al veel

mycorrhiza. Leen van der Heiden,

groep ‘Duurzame bollenteelt’ van de

bruikbare kennis opgeleverd over de

specialist bloembollen van Agrifirm

toepassing van Bodem Resetten in

Plant, legt uit: “De mycorrhizaschim-

buitenteelten. Agrifirm Plant voerde

mel groeid in en om de fijne wortels

in 2015 een aanvullend onderzoek

van gewassen en levert het gewas

uit om de economische rentabiliteit

water en nutriënten zoals stikstof,

van Bodem Resetten in buitenteelten

fosfaat, kalium en magnesium. Het

te toetsen. De natuurvriendelijke en

gewas levert op zijn beurt suikers

biologische methode sluit aan op

die worden gemaakt in de plant aan
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> Arjan Hogervorst, bloembollenteler uit
Noordwijkerhout
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Kracht in de keten

nu kiezen voor welke markt ze willen
produceren: traditioneel, scharrel

Een slimme ondernemer kijkt verder dan het eigen bedrijf. Inzicht in de hele keten en nieuwe verdienmodellen
zijn belangrijker dan ooit om duurzaam én rendabel te ondernemen. Agrifirm is ervan overtuigd dat elke
speler in de keten een onmisbare bijdrage vervult.

of de Goed Nest Kip. Dat maakt het

Meer plezier in ons werk door
scharrelconcept

voor onze klanten interessanter, maar
soms ook complexer. Onze adviseurs

“Met de nieuwbouw van de stal in 2009 zijn we overgestapt naar het

helpen pluimveehouders om voor

scharrelconcept. De scharrelkippen zijn erg actief en nieuwsgierig.

hun bedrijf het juiste concept te

Ze springen vaak op de strobalen in de stal en pikken deze in een week

kiezen met de beste balans tussen

of zeven helemaal uit elkaar. De dieren zijn ook veel robuuster. In de

saldo en werkplezier.”

afgelopen vijf jaar hebben we geen antibiotica hoeven te gebruiken.

SLOWFEED voor duurzamer

met uitloop. Agrifirm Feed ontwik-

scharrel ontwikkeld. Het was vervol-

kippenvlees

kelde het voerconcept samen met

gens een kleine stap naar het beste

Door samen te werken met part-

ketenpartner Plukon, één van de

voer voor de Goed Nest Kip die maxi-

Duurzame baktarwe

granen bij. Door het aandeel granen aan te passen kun je goed sturen op

ners en klanten op verschillende

grootste spelers op de markt voor

maal 50 gram per dag mag groeien.

Duurzaam geteelde Nederlandse

de voerprijs en het gewicht van de dieren. Met een ronde van 56 dagen

niveaus kunnen we marktgericht

pluimveevlees.

Door frequent de technische cijfers

baktarwe voor de Nederlandse

kunnen we het bovendien ook goed combineren met het melkvee op

zoals groei, voederconversie, uitval,

bakkers. Dat is in het kort waar de

ons bedrijf. Sinds we voor het scharrelconcept produceren, hebben

innoveren. Een goed voorbeeld is

De dieren krijgen elke dag 100 procent plantaardig voer en we strooien

het voerconcept SLOWFEED voor

Samen marktgericht innoveren

antibioticagebruik en saldo te inven-

samenwerking van Agrifirm Plant

we veel meer plezier in ons werk. Geen stress bij mens en dier, zeg ik

langzamer groeiende vleeskuikens.

Voor Mathieu Woltring, Commercieel

tariseren kunnen we advies op maat

met Koopmans Koninklijke Meel-

weleens gekscherend tegen collega-pluimveehouders. Samen met de

Het voerconcept SLOWFEED bestaat

Directeur Vleespluimvee bij

geven en een goed rendement voor

fabrieken om draait. Duurzaam en

broederij, voerleverancier Agrifirm en Plukon reageren we snel op nieuwe

uit twee voerlijnen: SLOWFEED

Agrifirm Feed, is SLOWFEED een

de pluimveehouder realiseren. In

lokaal geproduceerd voedsel wint

ontwikkelingen, zijn we open naar elkaar en lossen problemen samen op.

COMFORT voor langzaam groeiende

goed voorbeeld van ‘Kracht in de

een jaar tijd heeft de Goed Nest Kip

aan populariteit. Een groeiend aantal

De pluimveesector is echt een krachtige keten.”

vleeskuikens en de voerlijn SLOW-

keten’: “Samen met Plukon hebben

al een groter marktvolume dan de

bakkers wil graag brood bakken

FEED SCHARREL voor scharrelkuikens

we de afgelopen jaren SLOWFEED

scharrelkip. Pluimveehouders kunnen

van melanges waarin baktarwe van

Erald Brilman

Nederlandse akkers is verwerkt. Zeker

Veehouder met 46.000 scharrelvleeskuikens, 60 melkkoeien en 50 stuks jongvee

als deze baktarwe geteeld is volgens

Hogere diergezondheid en welzijn

de duurzame teeltprincipes van
Stichting Veldleeuwerik. Koopmans
Koninklijke Meelfabrieken en Agrifirm
Plant werken sinds 2015 samen om

“De markt vraagt in toenemende mate om vlees dat geproduceerd is met een hogere diergezondheid- en welzijnstatus.

een duurzame baktarweketen te

Goed voer is bij allebei een belangrijk onderdeel. We werken daarom al sinds 2009 met Agrifirm samen. Ons doel is een

realiseren die binnen drie jaar 5.000

goed renderend houderijsysteem en voerconcept voor langzamer groeiende vleeskuikens waarin dierenwelzijn goed

ton baktarwe oplevert.

geborgd is en diergeneesmiddelen vrijwel afwezig zijn. Hieruit is SLOWFEED ontstaan. Voor de Goed Nest Kip en de
scharrelkip hebben we nu de optimale mix bereikt van genetica, voer en een houderijsysteem met daglicht, verrijking

Rassenkeuze en bakeigenschappen

door strobalen en strooivoer met granen. De goede scores op onder meer loopgedrag,

Agrifirm Plant adviseert de

reinheid van het verenkleed en uitval bewijzen dat we samen een hogere diergezondheid en

Veldleeuweriktelers bij onder meer

welzijn hebben gerealiseerd.”

rassenkeuze, teelt en oogst en zorgt
voor een gescheiden opslag op de
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locaties in Kampen en Delfzijl.

director Corporate Quality

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken

Plukon Food Group
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baktarwe separaat de bakeigen-

Insecten, het voer van de

Van den Belt: “In 2015 is succesvol

schappen. Door proefmalen en

toekomst?

een eerste proef afgerond met het

bakken van elke partij wordt duidelijk

“Insecten zijn ‘hot’ en dat is ook

voeren van levende larven aan leg-

wat de kwaliteit van de verschillende

goed verklaarbaar.”, aldus Albert van

hennen. Samen met EKOZ Pluimvee

rassen is. Informatie die Agrifirm Plant

den Belt, director Agrifirm Innova-

VOF uit Schore (Zeeland) en insec-

weer terugkoppelt aan de betrokken

tion Center. Insecten vormen de

tenbedrijf Protix onderzocht Agrifirm

akkerbouwer. In 2015 zijn diverse

grootste levende biomassa op de

Innovation Center het effect van de

baktarwerassen bij telers geoogst en

wereld en zetten op efficiënte wijze

combinatie van 80% kernvoer en

de eerste testen uitgevoerd die moeten

laagwaardig organisch materiaal

20% levende larven bij een proef-

leiden tot de selectie van de beste

om in waardevolle nutriënten zoals

groep van enkele honderden Bovans

rassen voor verwerking en teelt. Het

eiwitten, vetten en micronutriënten.

Bruin scharrelhennen. De eerste re-

streven is om vanaf september 2016

Insecten passen prima in een duur-

sultaten zijn positief. De eiproductie

de eerste baktarwe uit het project te

zame voedselvoorziening. Agrifirm

is hoger, de voerconversie gunstiger

verwerken in de melanges van

Innovation Center is actief betrokken

en het uitvalpercentage lager.” In

Koopmans voor de Nederlandse

bij onderzoeken naar de mogelijkhe-

2016 wordt de proef op het bedrijf

bakkers. Voor Nederlandse telers een

den om insecten of delen daarvan

verder uitgebreid.

mooie kans om geen anoniem bulk-

te verwerken in diervoeders. Ook

product te telen, maar een lokaal en

levende insecten hebben potentie

duurzaam product voor de klanten

om als grondstof gebruikt te worden

van Nederlandse bakkers.

voor dierlijke productie.

Arnold
Langeveld
akkerbouwer
Texel
‘‘We dienen de bemesting
vloeibaar toe bij de pootaardappels. Hierdoor geven
we in één werkgang stikstof
en fosfaat mee en zorgen
voor een goede start.’’

Trots
Heerlijk gezonde voeding.
Nederlandse akkerbouwers
staan hierbij aan de basis. Hun
vakmanschap en ondernemerschap maakt dat Nederland de
grootste exporteur is van
pootaardappelen. Zo hebben
wereldwijd veel gerechten een
Hollands tintje.

Ketenpartners
“Koopmans kiest bewust voor meer regionale en duurzaam geteelde grondstoffen die volledig herleidbaar zijn tot de
Nederlandse akker. We willen onze klanten ingrediënten aanbieden die zo puur en duurzaam mogelijk geproduceerd
zijn. Een aantal jaren terug zijn we gestart met een traject voor duurzame baktarwe in Noord-Nederland. We wilden

Precisielandbouw
Met behulp van de nieuwste meettechniek Verisscan
brengt Langeveld de verschillende bodemeigenschappen
per vierkante meter in beeld. Agrifirm vertaalt dit naar
taakkaarten voor plaatsspecifieke bemesting. Resultaat:
een homogener perceel en meer rendement.

opschalen naar heel Nederland en Agrifirm was voor ons een logische partner. Agrifirm kan het volume leveren dat we
nodig hebben om het aandeel Nederlandse bakwaardige tarwe in onze melanges te vergroten. De rassenkeuze, bemesting
en oogst van baktarwe vragen om nieuwe kennis. Agrifirm kan onze wensen terugvertalen naar het boerenbedrijf
en telers helpen bij het verbeteren van de teelt. Door samen te werken in ketenverband en
praktische kennis te delen werken we samen met Agrifirm aan het verbeteren van de kwaliteit
van de Nederlandse baktarwe en een kortere en transparante keten.”
Bauke Wierda
manager Sourcing
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken
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Dutch farming: slim voeden

Toekomstbestendige voedselproductie op schaal én op maat. Dat is de kracht van
Nederlandse veehouders en telers. Dutch Farming noemen wij dat. Slim voeden van
dieren en gewassen leidt tot de beste prestaties en duurzaamheid. Technologische
ontwikkeling creëert mogelijkheden voor verdere vooruitgang. Ondernemers zoals
Langeveld, die precisiebemesting toepast, zijn hier een sprekend voorbeeld van.
Agrifirm is trots op ondernemers zoals Langeveld. Met kennis en innovatieve kracht
maakt Agrifirm het succes van telers en veehouders mede mogelijk. Nu en in de
toekomst. Beleef Dutch Farming op www.dutchfarming.com

schakel in succes
25

groepsmaatschappijen Agrifirm
Agrifirm bestaat uit groepsmaatschappijen die nationaal en internationaal werken. Er zijn ondernemingen
actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Hongarije, Polen, Oekraïne, Servië, Roemenië,
Bulgarije, Rusland, Brazilië en China. Hieronder staat de ontwikkeling in 2015 per onderneming beschreven.

LEdenbedrijven
Agrifirm Feed

Focus op rendement op het
boerenerf, met kennis en
innovatieve concepten

Agrifirm Feed speelt hierop in, in

op het verbeteren van de technische

deze trend zich voort zal zetten en er

nauwe samenwerking met haar

en financiële resultaten, in nauwe

meer differentiatie ontstaat op zowel

zusterbedrijven Agrifirm Exlan (door

samenwerking met de ondernemer,

de veehouderij als de voeding van

middel van bemestingsplannen,

diens medewerkers en eventuele

vleeskuikens. Agrifirm Feed speelt

liquiditeitsbegrotingen en strategisch

andere erfbetreders. Bij behoefte

daar op in met het recent geïntrodu-

advies), Agrifirm Plant (door middel

wordt samen met de ondernemers-

ceerde SLOWFEED-concept.

van het ruwvoerconcept Ruwvoer

coaches van Agrifirm Exlan de

Totaal®), Agrifirm Co-products

liquiditeitsplanning in kaart gebracht

Met een verbeterde eierprijs en

(Bonda; vochtrijke voeders) en

en waar mogelijk verbeterd.

enigszins verlaagde voerkosten is de

BV Oldambt (groenvoeders en

Het nieuwe assortiment Vlees-

liquiditeitspositie van de Nederlandse

stro-producten). Uitgaande van de

varkensvoer, met enkele nieuwe

legsector verbeterd ten opzichte van

specifieke bedrijfssituatie kan op

Air Line®- en Robustior-voeders, is

2014. Echter, de sterke focus van veel

deze wijze concreet worden ge-

goed aangeslagen in de markt en

legpluimveehouders op de kosten

werkt aan het optimaal voeden van

resulteert in lagere voerkosten per kg

op de korte termijn, maakt dat het in

zowel plant als dier.

vlees. Door middel van keten-

deze sector een hele uitdaging is om

Gemengd Voeren 2.0, Saldo melken

specifieke voeders speelt Agrifirm

kwaliteitsconcepten succesvol te

en het recent geïntroduceerde

Feed proactief in op een beginnen-

vermarkten. De vraag naar biologische

TopStart®-concept maken daadwer-

de trend van keteninitiatieven die

voeders blijft stijgen. Gezamenlijk

kelijk het verschil in de praktijk en

gericht zijn op de wensen van de

met Agrifirm Plant wordt veel energie

hebben geleid tot een flinke

consument en maatschappij.

gestoken in een optimale begeleiding
van biologische veehouders. De

klantenwinst in 2015.
De samenwerking met Nutrifeed

De vleeskuikenhouderij heeft een

economische situatie in de geiten-

2015 was een turbulent jaar in de

Het waren met name de ontwikkelingen

Ondanks de lagere voerkosten en de

op het gebied van jongveeopfok

relatief goed jaar achter de rug,

houderij is rooskleurig met hoge

veehouderij, gekenmerkt door toe-

in de valutamarkt (EUR/USD) die ge-

goede technische resultaten stonden

biedt veel verbeterpotentieel voor

met acceptabele marges in zowel

melkprijzen. Agrifirm Feed maakt het

nemende zorgen over de liquiditeits-

resulteerd hebben in een daling van

de financiële saldi in de meeste

de veehouder.

de vleeskuikens als de vermeer-

verschil door onderscheidend voer,

positie van veel ondernemingen. Dit

de prijs van het grondstoffenpakket.

sectoren flink onder druk. Hierdoor

deringstak. De introductie van

gedetailleerde kennis en een goed

vraagt om een scherpe focus op het

Ook voor 2016 zijn de vooruitzichten

moest Agrifirm Feed veel aandacht

In de varkenssector is met name

Goed Nest Kip zal per 1 januari

netwerk in de sector.

rendement op het boerenerf door

stabiel echter, met de kennis dat de

besteden aan een scherp

de liquiditeitspositie in de

2016 gevolgen hebben voor zowel

debiteurenbeleid.

vermeerderingssector een grote

de hoeveelheid voer als voor de

Door de schaalgrootte, de efficiënte

zorg. Agrifirm Feed blijft zich richten

samenstelling. De verwachting is dat

organisatie, de geografische ligging

middel van een constante voerkwaliteit,

grondstoffenmarkt volatieler is dan in

innovatie en het beter delen van

voorgaande decennia. Door een rela-

kennis. Het marktaandeel is wederom

tief korte dekking heeft Agrifirm Feed

2015 was voor de Nederlandse

gestegen in 2015. De financiële

de daling van grondstofkosten snel

melkveehouderijsector een hectisch

resultaten over 2015 zijn bevredigend.

kunnen doorgeven aan haar klanten.

jaar. De sterk gedaalde melkprijs, het

De technische resultaten op het

verdwijnen van de melkquotering en

In voorgaande jaren was de

boerenerf zijn opnieuw verbeterd

de discussie omtrent de fosfaatwet-

grondstoffenmarkt een belangrijke

door continue aandacht voor een

geving hebben geresulteerd in een

variabele voor de inkomenspositie

constante voerkwaliteit, nieuwe

grote mate van onzekerheid en een

van veehouders, in 2015 was de

producten en een doelgerichte

toenemende complexiteit voor de

grondstoffenmarkt relatief rustig.

begeleiding van de buitendienst.

Nederlandse melkveehouder.

26

Agrifirm

Jaarbericht 2015

27

Agrifirm Plant

van de productielocaties (allemaal
gelegen aan goed begaanbaar

Aanscherping van strategie en
innovatie leidt tot succes

vaarwater) en een optimale capaciteitsbenutting is Agrifirm Feed
in staat een lage kostprijs voor het
voer te realiseren. Een belangrijke

doelstellingen en wil onder andere

dat de onderzoekers van het Agrifirm

randvoorwaarde in een krimpende

het marktaandeel in de Nederlandse

Innovation Center zich richten op

mengvoedermarkt. Veel aandacht is

markt verder vergroten in de komende

marktgerichte en relevante projecten.

uitgegaan naar het optimaliseren van

jaren. Om deze ambities waar te ma-

Alle nieuwe projecten zijn in lijn met

processen, die zullen gaan resulteren

ken, zal zij zich blijven richten op het

de Dutch Farming-visie en daarmee

Agrifirm Plant heeft in 2015 een

De samenwerking met ForFarmers

gekozen strategie en scherpte deze

in een verbeterde en efficiëntere

rendement op het boerenerf en daar-

gericht op de gezondheid van

prima jaar achter de rug. De strategie

met betrekking tot de inkoop van

verder aan. Zo wordt het manage-

orderafhandeling.

bij altijd het belang van de veehouder

bodem en dier, slim voeden en

is helder, waarbij de meerwaarde

producten, leverde een sterkere

mentteam omgezet in een meer

voorop stellen.

dragen bij aan de positie van de

voor de klant centraal staat en de or-

positie op. In 2015 betrof deze

gefocust directieteam en wordt

Agrifirm Feed investeert € 28 miljoen

Met het creëren van een divisie Noord

veehouder in de keten.

ganisatie verder is aangepast om de

samenwerking de inkoop van mest-

R&D versterkt waarbij conceptmatig

in modernisering van haar varkens-

West Europa zullen synergiën tussen

doelen te realiseren. De weersafhan-

stoffen. In 2016 wordt deze samen-

werken en innovaties sterker worden

voerproductielocatie in Veghel. In

Agrifirm Feed, Agrifirm Deutschland

Agrifirm Feed is een toonaangevende

kelijke factoren konden nagenoeg

werking uitgebreid naar de inkoop

benadrukt.

deze fabriek worden de productiefa-

en Agrifirm Belgium beter worden

speler in de Secure Feed-organisatie

probleemloos worden afgehandeld.

van gewasbeschermingsmiddelen en

ciliteiten totaal vernieuwd en wordt

benut. Daarnaast blijft de samenwer-

en Nevedi. In toenemende mate

Het financieel resultaat ligt boven de

zaaizaden. Beide partijen behouden

Het groeiseizoen 2015 kende een

de voerproductie gespecialiseerd

king met Agrifirm Plant, Agrifirm Exlan,

werkt Agrifirm Feed nauw samen

prognoses.

richting de teler hun eigen afzet-

trage, koude start waarin de ge-

ingericht. Het doel is te zorgen voor

Agrifirm Co-products (Bonda) en

met andere commerciële partijen

kanalen en strategie.

wassen twee tot drie weken later in

verdere verbetering van de voerkwali-

BV Oldambt van cruciaal belang, met

in de keten om op deze wijze de

Agrifirm Plant scherpte het afgelopen

teit en een hogere efficiëntie.

als doelstelling onze veehouders

kwaliteit van de eindproducten te

jaar de strategie verder aan. Centraal

De in 2015 nieuw benoemde direc-

Tijdens het groeiseizoen begeleidde

Ook in de rundveefabrieken in

verder te ontzorgen en hen een

borgen en in te spelen op de wensen

blijft staan het meerwaarde bieden

teur, dhr. J. Smit, onderstreepte de

Agrifirm Plant telers met producten

Drachten en Oss blijft voortdurend

optimale dienstverlening te bieden.

van de consument en de retail.

voor de klant, de telers. Daarnaast

aandacht nodig voor het beter

De verwachting is dat deze trend

is het handelen geënt op de drie

benutten van de huidige productieca-

Innovatieve producten en concepten

zich zal doorzetten met als belang-

thema’s uit Dutch Farming, te weten

paciteit, die noodzakelijk is na de sterk

blijven een speerpunt voor Agrifirm

rijke thema’s: dierenwelzijn, dierge-

‘Slim voeden’, ‘Gezonde bodem,

gestegen omzet sinds 1 april 2015.

Feed. Door een efficiënt ingericht

zondheid en duurzaamheid.

planten en dieren’ en ‘Kracht in de

Agrifirm Feed heeft ambitieuze

innovatieproces wordt gewaarborgd

“In 2015 is veel aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de
slagvaardigheid van de organisatie. In combinatie met verbeterde
processen zijn wij ervan overtuigd dat dit zal leiden tot voordeel voor
onze klanten en een betere marktpositie van Agrifirm Feed.”
Joost Helsen, directeur Agrifirm Feed
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ontwikkeling kwamen dan normaal.

keten’. De aanwezige producten,
De veehouderij professionaliseert

concepten en de geïntroduceerde

snel. Daarbij zijn schaalvergroting,

innovaties zijn hierop gebaseerd.

kennisvergroting en verzakelijking

Daarmee bevestigt Agrifirm Plant

een gegeven. Het is zaak dat onze

haar rol als marktleider in de sector.

medewerkers daarin mee ontwik-

Een rol die Agrifirm Plant verder uit

kelen. De Agrifirm Academy levert

wil bouwen. Daar hoort ook bij dat

daaraan een bijdrage door zowel

zij in de maatschappelijke discussie

op kennis als op vaardigheden een

over onderwerpen in de akker- en

compleet pakket van trainingen aan

tuinbouw haar verantwoordelijk-

te bieden voor onze medewerkers.

heden kent en neemt.

29

en concepten, waarbij regelmatig

brengen van de gewasomstandighe-

innovaties werden geïntroduceerd.

den, waarbij Agrifirm Plant deze data

Zo is afgelopen jaar Nemadecide

omzet in GEO taakkaarten.

Geo, een onmisbaar aaltjesadvies-

pootgoed en peulvruchten branche.

sluiten van meerdere vestigingen in

voldeed aan de verwachtingen.

Het afgelopen jaar is voor de eerste

2014 en 2015 én het verder professi-

Het adviseren van onze klanten op

keer een leveranciersbijeenkomst

In het ontwikkelen van concepten

onaliseren van de processen, heeft

en rond het erf én in de keten, onder

georganiseerd waarin de strategie

is meer dan voorheen de samen-

Agrifirm het project herinrichting

andere met succesvolle demoda-

van Agrifirm Plant uiteen is gezet en

systeem voor de aardappeltelers,

Ook de ketenprojecten rond whisky

werking gezocht met de andere

van de logistiek afgerond.

gen, voorlichtings- en studiebijeen-

de laatste trends vanuit de sector

geïntroduceerd als opvolger van

en bier kregen aandacht; deze keten-

Agrifirm ondernemingen, vooral

Gewasbeschermingsmiddelen en

komsten, stond ook in 2015 weer op

zijn besproken. Voor de leveranciers

Nemadecide, nu met een geografi-

projecten creëren voor gersttelers

Agrifirm Feed. Samen met Agrifirm

meststoffen worden bijna volledig

de eerste plaats. Agrifirm Plant zet

een onbekend, maar achteraf zeer

Exlan is het Ruwvoer Totaal® concept

bezorgd, terwijl het graan

daarbij in op een verbetering van

gewaardeerd, initiatief waarmee

ontwikkeld, waarbij het optimaliseren

professioneel wordt gecollecteerd bij

het rendement van de toegepas-

Agrifirm Plant nadrukkelijk haar rol als

van de ruwvoederopbrengst in de

de telers.

te middelen, dankzij uitgekiende

ketenpartij verder invult.

veehouderij centraal staat.

Tijdens de graanoogst is gebleken dat

adviessystemen, het toepassen van

het ‘Af erf-concept’ een stabiele basis

precisielandbouwtechnieken en

De heldere strategische focus in

De oogst van de gewassen verliep

heeft. Het proces was ‘in-control’ en

het inzetten van digitale applicaties

combinatie met een goed functione-

in het algemeen probleemloos. De

de gerealiseerde opslag in Kampen

waar dat mogelijk is.

rend team collega’s leidde in 2015 tot

oogst was wel later vanwege de

klantenwinst en groei voor Agrifirm

achterstand ontstaan door de late

Plant. Die lijn wordt versterkt

start van het seizoen. De omstandigsche component. Een ander product,

meer mogelijkheden tot afzet. De

heden waren door de natheid ook

Transformer, maakt gronddeeltjes

inspanningen die Agrifirm Plant

wat lastiger. Dat leidde echter niet

minder waterafstotend en zorgt voor

verricht op het gebied van innovatie

tot onoverkomelijke problemen. De

een betere waterhuishouding. Een

kregen nog een mooie waardering.

afzetprijs van de geteelde producten

hoogtepunt was de aandacht die

In 2015 ontving Agrifirm Plant de

lag op een behoorlijk niveau. De

het NOS Journaal besteedde aan

Nationale Business Succes Award

Agrifirm-poolprijzen lagen boven de

de eBee; het met een drone in kaart

voor de inspanningen in de zaden,

gemiddelde uitbetalingsprijs. Met het
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“Een heldere strategie, meer focus op innovatie, vernieuwing en onze
rol in de keten, terwijl we kostenefficiënt blijven werken, maakt dat
Agrifirm Plant waarde voor onze klanten blijft genereren en haar
verantwoordelijkheid als marktleider verder inhoud geeft.”

doorgezet in 2016. De diverse
aanpassingen en reorganisatie van
de laatste jaren geven het bedrijf
een hogere resultaatgerichtheid die
zal leiden tot verdere groei met een
beter resultaat en dus meer waarde-

John Smit, directeur Agrifirm Plant

creatie voor onze klanten.
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Mengvoer Europa

Het realiseren van het goede financieel resultaat is een prestatie, omdat

“Met betrokken medewerkers meer en beter doen, dat lukt ons. Op
deze manier ontwikkelt Agrifirm Belgium zich prima.”

veelal sprake is van kleine marges.
Scherp sturen op kosten en een

Agrifirm Belgium

efficiënte productie en logistiek liggen

Agrifirm Belgium kende
een prima jaar

hier aan de basis. De productielocatie

Adrie Brands, directeur Agrifirm Belgium

in Grobbendonk is een zeer efficiënt
producerende fabriek, waarbij tevens

zich in een betere klantenbalans.

mede mogelijk maken’-campagne

gebruik wordt gemaakt van de huidige

Daarnaast vinden andere partijen

waarin de trots op de eindproducten

goedkopere (groene) energiestromen.

meer en meer hun weg in een

vanuit de diverse sectoren centraal

Het aantal ‘lege kilometers’ daalde

stuk samenwerking met Agrifirm

staat, onderscheidt Agrifirm Belgium

dit jaar verder door een nog betere

Belgium. Zo bezochten circa 100

zich in de markt. Deze aanpak zal

samenwerking met andere partijen.

dierenartsen in opleiding van de

ook het komende jaar gevoerd

Universiteit in Antwerpen het

worden om zo de veehouders in
een positief daglicht te zetten.

Financieel werd een uitstekend re-

de overgang naar ‘vrij’ voer succesvol.

Dit zorgt voor vernieuwing en

sultaat geboekt. Een hoge efficiëntie

De kwaliteit van Agrifirm Belgium

investeringen op het boerenerf en

in combinatie met lage kosten ligt

wordt meer en meer erkend en zorgt

biedt Agrifirm Belgium volop kansen.

De naamsbekendheid van Agrifirm

bedrijf, evenals studenten van de

aan de basis. Dankzij een kwalita-

zo voor nieuwe klanten. Eind 2016

Zo zorgen concepten zoals VIGOR en

Belgium blijft stijgen. Dat vertaalt

landbouw opleidingen. Ook met ‘de

tief hoogstaande voerkwaliteit en

zullen nagenoeg alle eiercontracten

SOLIQ voor meer rendement bij de

concepten gericht op de behoefte

afgebouwd zijn. De impact op het

veehouders.

van de veehouder is de omzet in de

financieel resultaat door de eier-

legpluimveehouderij opmerkelijk

contracten nam en neemt verder af.

In de varkenshouderijsector vindt een

gestegen.

Enerzijds door de continue afname

enorme sanering plaats. Dit veroor-

van de contracten en anderzijds door

zaakt een afzetdaling in deze sector.

Een afzetstijging van ruim 10 procent

de betere eierprijzen.

Agrifirm Belgium wil de beste resul-

in de pluimveesector en specifiek

Een tendens in de legpluimveehou-

taten bij de beste veehouders halen,

in de legpluimveehouderij een nog

derij is dat ondernemers ademruimte

de acquisitie richt zich op gezonde,

hogere stijging is opmerkelijk. Deze

krijgen na een aantal matige jaren.

professionele varkensbedrijven.

Agrifirm Polska

Positieve ontwikkelingen
ondanks politieke strubbeling

sector was tot enkele jaren geleden
vooral op contracten georiënteerd,
met daarbij een strakke relatie tussen
eierproducent en voerleverancier.

Met een groei van meer dan 30

in Polen. Deze drijft in grote mate

relatief groot deel van de omzet

Agrifirm Belgium bouwt deze

procent in het vleeskuikenvoer pres-

op de export van vlees naar de

beslaat, steeg de totale afzet op

contracten af en concentreert zich

teert Agrifirm Polska prima. Helaas

oosterbuur. Duidelijke prijsverlaging

jaarbasis met circa 5 procent ten

op het leveren van alleen voer. De

liep de omzet in varkensvoer fors te-

was het gevolg, waardoor minder

opzichte van 2014. De gerealiseerde

verhoogde afzet vormt de basis van

rug. Waar het eerste een verdienste

dieren worden gehouden en tevens

hoge kwaliteit en constantheid

een uitstekend jaarresultaat, de afzet

van het bedrijf is, is de varkenssector

een vlucht ontstond in contract-

van het voer geeft de Poolse

in de pluimveesector bedraagt ruim

negatief beïnvloed door de politiek.

veehouderij. Een manier van werken

pluimveehouders vertrouwen in

welke in mindere mate aansluit bij

Agrifirm. Een steeds verbeterende

Dankzij een uitstekende kwaliteit,

De boycot van Rusland haalde de

de werkwijze van Agrifirm Polska.

voederconversie geeft daarbij een

gebaseerd op concepten, verloopt

basis weg onder de varkenssector

Omdat het pluimveevoer een

extra stimulans. Tevens werd in 2015

twee derde van de totale omzet.
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Agrifirm Deutschland

succesvol een nieuw kalkoenvoer
geïntroduceerd.
Agrifirm Polska behaalde ondanks de
problematiek in de varkenshouderij
een prima resultaat en een zeer forse
verbetering ten opzichte van 2014.
Door investeringen en verbeterde

“We leverden een prima prestatie zowel in omzet als bedrijfsresultaat.
Als herstel van de varkenshouderij optreedt, staan we klaar om ook
daar te scoren.”

Door betere focus kentering
naar betere resultaten

John Dortmans, directeur Agrifirm Polska

bedrijfsvoering op de drie
productielocaties is de voerproductie
geoptimaliseerd. Eind 2015 is een

georganiseerd waarbij de

bedrijfsvoering en winstgevendheid

De Agrifirm activiteiten in Duits-

De eigen productie steeg licht,

positief uitvalt. Ten opzichte van

business excellence project gestart

belangrijkste 450 klanten aanwezig

te verbeteren.

land zijn begin 2015 gesplitst. De

het totale verkoopvolume liet een

2014 een forse verbetering. Positief

om verdere aanscherping van

waren. Zij namen onder andere

plantaardige activiteiten worden

kleine daling zien. Voor de locatie

daarbij is de betere focus op de

kwaliteitseisen te borgen. Tevens is in

kennis van de Agrifirm manier van

In 2016 wil het bedrijf doorgaan in

aangestuurd vanuit Agrifirm Plant,

Losten wordt productie voor andere

klantbehoefte, waarbij meer en meer

2015 het kantoor gerenoveerd.

werken, waarbij kennis, resultaat

het winnen van klanten op basis

de veevoedingsactiviteiten draaiden

diergroepen naast vleespluimvee

proactief richting de veehouders

en de trots op de eindproducten

van kennis en kwaliteit. Acquisitie is

zelfstandig door als Agrifirm

onderzocht om de aanwezige capa-

wordt gewerkt. De lage melkprijs in

In 2015 waren er geen

centraal staat. Deze activiteit is

vooral gericht op de ondernemers

Deutschland. De focus die dit

citeit nog beter te benutten. In Neuss

Duitsland veroorzaakt daarbij wel,

bijzonderheden bij debiteuren,

bijzonder gewaardeerd. Klanten en

met toekomstperspectieven, die

opleverde, leidde bij het feed-bedrijf

lopen diverse investeringstrajecten,

dat ondanks het wegvallen van de

terwijl ook stappen zijn gezet in het

potentiële klanten waarderen de

tegelijk ook een betrouwbare

tot een positief resultaat.

waarbij in 2015 een grote slag

melkquotering, de melkproductie nog

beter beheren en deels verzekeren

effecten van de Sales Academie,

relatie zijn. Intern zal de nadruk

gemaakt is in de betere benutting

niet is gestegen, dit in tegenstelling

tegen de risico’s van de in Polen

dat de buitendienst traint in kennis

liggen op het nog efficiënter

De zeer matige resultaten in

van energie, door nieuwe hamer-

tot andere EU-landen.

gangbare langere betaaltermijnen.

van de veehouderij en daarmee

produceren binnen de gestelde

voorgaande jaren noopten tot

molens, de overgang van olie op gas

Eind 2015 is een klantenbijeenkomst

beter de Poolse klant kan helpen zijn

productiestandaarden.

deze ingreep. De vorming van een

voor de productie van stoom en de

Een interessante ontwikkeling is de

feed-bedrijf in Duitsland leidde direct

verbetering van het elektriciteitsnet.

discussie over de non GMO-produc-

tot een betere bediening van de

Scherpe kostenbewaking, geen

ten. Een discussie die bij de Duitse

klanten. Dit proces is versterkt door

bijzondere debiteurensituaties en

consument, in de retail en in de poli-

het gedurende de zomer betrekken

het ‘in control’ zijn bij inkoop en

tiek intensief wordt gevoerd. Agrifirm

van een nieuw kantoor in Greven,

productie maken dat het resultaat

kan daarop inspelen en zich daarmee

waardoor er geen sprake meer is

van Agrifirm Deutschland in 2015

onderscheiden in de markt.

van gescheiden functioneren van
de ondersteunende medewerkers.
Voorheen waren deze zowel in Neuss
als in Drentwede gevestigd. De
verandering naar één kantoor ging
gepaard met een instroom van
nieuwe, ambitieuze mensen, die
goed geschoold kunnen worden in
de Agrifirm werkwijze, waarbij kennis,
concepten en het resultaat bij de

“Vanuit een noodzakelijke interne gerichtheid, zijn we in de loop van
2015 ons weer naar buiten gaan richten. Waarbij de klantbehoefte
centraal staat. De klant opzoeken, onze producten vermarkten.
Vanuit die verandering gaat 2016 een jaar met verdere vooruitgang
worden.”
Otto van der Linden, directeur Agrifirm Deutschland

veehouder centraal staat.
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Agrifirm Magyarország (Hongarije)

Prima jaar, door professioneel
opereren in alle processen

constantere kwaliteit van het voer,
efficiëntere productie en tot een
betere werkomgeving, bijvoorbeeld
bij het doseren van micro-elementen.
Tevens wordt op de productielocaties aandacht besteed aan energieefficiëntie met nieuwe maallijnen en/
of aanpassing van koelinstallaties.

“Ons doel was om verdere verbetering in de organisatie aan te
brengen en dat is gelukt. Gecombineerd met een gestructureerde
aanpak van de markt gaat dat leiden tot groei van ons bedrijf, met
mooie financiële resultaten.”
John Dortmans, directeur Agrifirm Magyarország

In 2015 werden de vruchten ge-

opzichte van de euro. Een onvoor-

de processen verder verbeterd ten

Voor 2016 is een verdere groei

plukt van de verbeteringen op de

spelbaar en grillig proces. Ook het

opzichte van enkele jaren geleden.

voorzien, mede door het opleiden

als onderscheidende factoren ten

producten maakt dat Hongaarse en

belangrijkste bedrijfsprocessen. Het

effect van de boycot van Rusland liet

Dat blijkt in eerste instantie uit het

van de medewerkers en doelgericht

opzichte van concurrenten. Ook de

Roemeense ondernemers zich meer

resultaat komt daardoor op budget

zich voelen, hoewel de impact daar-

productieproces, waarbij het voer

benaderen van acquisitieadressen

Agrifirm-campagne gericht op de

en meer tot Agrifirm wenden.

uit, ondanks uitdagende factoren in

van geringer is dan in andere landen.

een constante goede kwaliteit kent.

met concepten en kennisinbreng

trots op en kwaliteit van de eind-

de markt welke buiten de invloeds-

Ook kende Hongarije een droge, hete

Dit leidde tot een lichte groei in de

feer van het bedrijf zijn.

zomer waardoor de graanopbreng-

pluimveehouderij en tot een sterke

sten achterbleven en de schoon- en

groei van de afzet in de varkenshou-

Belangrijk daarbij zijn de valuta-

droogkosten, als opbrengst voor

derij. Deze laatste sector wordt vanuit

schommelingen van de Hongaarse

Agrifirm, beperkt waren.

de overheid gesteund om te groeien.

BV Oldambt

en Roemeense munteenheden ten

Binnen Agrifirm Magyarország zijn

De pluimveehouderij in Hongarije

Wisselvallig jaar kent
toch diverse successen

kampte met lage prijzen, waardoor
de groei in voerafzet vooral in Roemenië werd gerealiseerd.
De aanwas van nieuwe klanten
die met deze groei gepaard gaat,
verloopt gecontroleerd. Van nieuwe
klanten wordt onderzocht hoe de fi-

Voor de drogerij-activiteiten was 2015

de nieuwe EU-vergroeningsregels

Ook het loondrogen van gras voor

nanciële situatie is en welke zekerhe-

een lastig jaar. Het koude voorjaar

breidde het areaal luzerne sterk

veehouders kwam traag op gang

den bestaan. Evenals voor bestaande

veroorzaakte een late start. Wel ging

uit. Circa 30 extra telers zaaiden dit

door het weer. Door de ruime

klanten worden deze contractueel

het drogen door tot 20 november

voorjaar luzerne in. Luzerne heeft

grasgroei die vervolgens in de zomer

vastgelegd. Dit proces geeft meer

2015. In afzet en productontwikkeling

het eerste groeiseizoen altijd een

optrad, was de ruwvoervoorraad

zekerheid in het debiteurenbeheer.

werden diverse successen geboekt.

wat lagere opbrengst, de trage start

vrij snel op orde, waardoor in de

Ondanks scherp kostenbeheer, was

versterkte dit nog eens. Hoewel in

nazomer en herfst het loondrogen

Op de productielocatie in Kaba is de

het niet mogelijk om het resultaat

oktober door het warme weer een

een inhaalslag maakte.

opzaklijn vernieuwd, terwijl op alle

van vorig jaar te evenaren.

inhaalslag werd gemaakt, bleef de
opbrengst circa 10 procent achter.

De kosten bij BV Oldambt vielen mee

starten richting meer automatisering

Het effect van het koude late

Dit leidt tot hogere kosten per kilo

door de lagere brandstofprijzen.

van processen. Dit leidt tot een

voorjaar had extra invloed. Vanwege

product.

Daarnaast werden de kosten

locaties investeringen zijn of zullen
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gedrukt door gezamenlijk inkopen

de West-Europese varkenshouderij.

van energie. Echter, door de lagere
productie en de tegenvallende
verkoopprijzen lag het resultaat niet
op het niveau van vorig jaar.

“Met een bekend product nieuwe markten verkennen en openen, dat
werkt positief voor onze activiteiten en het verbeteren van het totaal
resultaat.”
Eiko Jan Duursema, directeur BV Oldambt

In afzet wist BV Oldambt in 2015

Daarnaast krijgen Polen en Roemenië
deze status toebedeeld, beide
landen waarin Nuscience, deels via
Agrifirm voerbedrijven een goede
marktingang heeft.
De acquisitie van Nutrifarma in

enkele opvallende contracten af te

Brazilië leidde direct tot een stevige

sluiten. Zo ging luzerne naar Japan,
Taiwan en Scandinavië. Markten als

De afzet van biologische diervoeders

opgenomen in diverse concepten

bijdrage aan het resultaat, daarmee

de Verenigde Arabische Emiraten,

en stroproducten kende een

richting de veehouderij. BV Oldambt

bevestigend dat het bedrijf dankzij

Saoedi Arabië en China zijn kansrijke

lichte groei. Daarnaast is Agrifirm

werkt samen met DunAgro aan

synergie snelle stappen kan zetten

Zowel in Tianjin (China) als in Dron-

diverse markten. De ondertussen

sterk groeiende afzetmarkten voor

Feed een belangrijke afnemer van

het optimaal verwaarden van het

in deze veelbelovende agro-markt.

gen (België) werd in 2015 een nieu-

wereldwijde drang naar minder anti-

structuurvoeders.

structuurproducten die worden

vezelhennepblad.

Brazilië werpt zich meer en meer op

we fabriek operationeel. De nieuw-

bioticagebruik biedt kansen voor de

als exportland voor varkensvlees,

ste technieken en een vergaande

aangepaste Nuscience oplossingen

waar juist in het eerder genoemde

automatisering zorgen voor een

voor dieren. Zeker de handel richting

China nu een extra behoefte ont-

sterke energiereductie en optimali-

Noord-Amerika komt hierdoor in een

staat door aantrekkende consumptie

sering van de productstroom. Zeker

versnelling. Verder voorziet Nuscience

en achterblijvende lokale productie.

in de competitieve West-Europese

een upgrade van de prestarter en

Daarnaast is het bedrijf ook actief in

markt een absolute noodzaak om te

starter-voeders om de voorsprong in

rund- en pluimvee premixen alsook

kunnen blijven concurreren. Zo kan

het segment van jongdiervoeders te

in young animal nutrition, daarmee

het nieuwe ERP systeem volop ge-

consolideren.

een breed assortiment voerend, wat

gevens aanleveren om de productie

Een grote uitdaging bleek in 2015 de

de verdere diversificatie onder-

tijdig bij te sturen en daarmee een

valutaschommeling van een aantal

steunt. Ook het bedrijf Nutrientes do

efficiëntieslag ondersteunen.

lokale munteenheden. Dit was het

Brazil, dat Nuscience in 2013 verwierf

Daarbij is de introductie van nieuwe

geval in de voor Nuscience belangrijke

in Brazilië, ontwikkelt zich prima als

concepten en/of producten een

landen als China, Brazilië, Rusland en

toeleverancier van additieven en

essentieel onderdeel om blijvend

Oekraïne.

ingrediënten.

voorloper te kunnen zijn in de

Specialiteiten
Nuscience Group

Professioneel inspelen
op veranderingen

Voor Nuscience was 2015 een jaar

en het op kostenefficiëntie gerichte

op termijn de resultaten in China

met verschillende uitdagingen zoals

investeringsbeleid staat het bedrijf er

zullen verbeteren.

In 2015 trad ook een belangrijke

turbulentie in een aantal belangrijke

prima voor.

De resultaten op de Europese markt

wijziging in het Nuscience-manage-

waren prima. In het bijzonder bij

ment op. Dhr. P. Keereman, oprichter

markten, valutaschommelingen, de
opstart van twee nieuwe fabrieken,

De enorme sanering van de Chinese

Nuscience Nederland door de focus

de markt in Brazilië verder openen

varkensstapel met een afname met

op kostenefficiëntie en bij Nuscien-

en wijzigingen in het management.

meer dan 20 procent van de zeugen-

ce Spanje door een sterke actieve

Het resultaat was lager dan verwacht

stapel door de aanhoudende lage

benadering binnen een aantrek-

door achterblijvende Chinese mark-

prijzen in de sector legden een forse

kende markt. Dit land krijgt, na een

ten en koersverschillen, maar met

druk op de resultaten van Nuscience.

jarenlange crisis, binnen Europa meer

competitieve, innovatieve producten

Herstel dient zich aan, waarmee ook

en meer status als groeimarkt voor
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“Een organisatie die effectief reageert op veranderingen, zoals
Nuscience dat professioneel en commercieel doet, staat klaar voor
een succesvolle toekomst.”

en CEO van het bedrijf, trad terug.
Dhr. J. De Schepper neemt zijn rol
als CEO over. Tijdens de opening
van de nieuwe fabriek in Drongen

Johan De Schepper, directeur Nuscience Group

(België), de thuishaven van Nuscience,
werd op passende wijze afscheid
genomen van dhr. P. Keereman.
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Co-producten

constante kwaliteit product worden
gerealiseerd. Hetzelfde geldt al veel
langer voor vochtrijk mengvoer voor
varkens. Bondamix, en sinds 2015

Agrifirm Co-products

ook Basiq, heeft al jaren een leidende

Keerpunt in jubileumjaar

positie in de markt voor vochtrijke
premium producten. Daar profiteert
de veehouder en leverancier van en
dus ook de leden van Agrifirm.
In Maçon (Frankrijk) werd een nieuwe

2016 is gericht op verdere kwalitatieve

worden de komende jaren verder

productielocatie opgestart. Zowel bij

groei. Daarbij worden in samenwer-

gecentraliseerd. De huidige hoofd-

Na twee turbulente jaren met

producenten van voedingsmiddelen

Zoeken naar verbeteringen en inno-

de inkoop als afzet van bijproducten

king met Agrifirm Innovation Center

vestiging Hillegom zal op termijn

verliezen, waardoor forse ingrepen

en het leveren van kwalitatieve

vaties voor extra kansen in de markt.

staat Bonda zeer scherp in de markt

één of meerdere nieuwe voerconcepten

worden afgebouwd. Daarnaast is een

in de bedrijfsstructuur noodzakelijk

veevoederproducten aan veehouders.

Het concept van vochtrijk mengvoer

en niet zonder resultaat. Ook in

ontwikkeld en geïntroduceerd in

verdere uitbreiding van internationale

waren, is 2015 het jaar waarin Bonda

Eerst vooral bierbostel, de laatste

voor rundvee brak in 2015 definitief

Roemenië en Bulgarije werd progressie

diverse diercategorieën. Een aantal

activiteiten voorzien.

zich weer volop kon richten op haar

decennia een zeer breed scala rest-

door. De samenwerking met Agrifirm

geboekt wat betreft de marktpositie.

meer ondersteunende activiteiten

kernactiviteiten. Staan en gaan voor

producten afkomstig uit de levens-

Feed kreeg meer inhoud en niet

de belangen van veehouders en

middelen- en bio-ethanol industrie.

zonder resultaat. Proti+ en Gluco+ zijn

toeleveranciers. Een focus die men al

De (oud-) medewerkers werden uit-

inmiddels erkende kwaliteitsproducten

100 jaar heeft.

genodigd voor een samenzijn op de

voor de rundveesector en uniek in

locatie Den Bosch, waar de opkomst

de markt. Samen met de collega’s

Afgelopen jaar zijn de laatste trajecten

hoog was. Daarmee aantonend dat

van Agrifirm Feed kon een goede

afgehandeld van de ingrepen die

de betrokkenheid bij het bedrijf, ook

marktpositie worden opgebouwd

in 2013 en 2014 zijn ingezet. Van veel

in lastige tijden, groot is.

en de groei zet door in 2016. De

niet-rendabele activiteiten en activiteiten

Kennis & Innovatie cluster
NutriControl

Grote stap in groei dankzij
klanttevredenheid

investering in de menginstallatie op

met weinig perspectief is afscheid

Kwaliteit als basis blijft uitgangspunt.

de locatie Den Bosch werpt hiermee

genomen. De organisatie is daardoor

Veranderingen gaan constant door.

haar vruchten af. Daarmee kan een

fors gekrompen. Het resultaat is dat
we op dit moment door het dal heen
zijn en de weg naar opbouw en groei
weer oppakken. De focus ligt daarbij
weer volledig op de inkoop en afzet
van vochtige en droge bijproducten.
Een keerpunt in een jaar waarin
Agrifirm Co-products/Bonda het
eeuwfeest mocht vieren. Al 100 jaar
staat Bonda voor het ontzorgen van
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“De blik is, na twee jaar vooral intern gericht te zijn geweest, weer
volledig gericht op onze klanten en toeleveranciers. En zo hoort het
ook. Het toevoegen van waarde aan bijproducten in het belang van
veehouder en leverancier. Daar gaan we voor.”
Ed Brouwer, directeur Agrifirm Co-products

Ruim 20 procent groei in omzet,

Ondanks de sterke omzetgroei, die

punten als kwaliteit, hoge lever-

mede dankzij een nieuw meer-

een behoorlijke impact had op de

betrouwbaarheid, kennis en kunde

jarig contract met een grote

werkprocessen, slaagde NutriControl

van analyses én flexibiliteit van

zuivelverwerker, maakte 2015 een

erin de klanttevredenheid in de

service als onderdelen van klant-

topjaar voor NutriControl. Verdere

tweede helft van 2015 op het hoge

gericht werken dagelijks. Het in 2014

groei is realistisch in 2016, mede

niveau te handhaven. Dat vormt een

geïmplementeerde LIMS

dankzij de gerealiseerde hoge

goede basis voor verdere uitbrei-

(Laboratorium Informatie Management

klanttevredenheid.

ding. Klanten ervaren de sterke

Systeem) zorgt daarbij voor een
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goede en efficiënte processtroom,

van NutriControl om zo zorg te

resultaten routinematig te leveren

waarbij kwaliteit gewaarborgd is.

dragen voor een goede kwaliteits-

binnen twee werkdagen. Op verzoek

bewaking van hun eindproducten.

kan zelfs geleverd worden binnen

Kwaliteit is een belangrijk item

Ook in 2016 zal gewerkt worden aan

één werkdag.

binnen NutriControl. Zo heeft

verdere ontwikkeling van verbeterde

Afgelopen jaar is ook veel tijd gaan

NutriControl in 2015 haar pakket aan

en nieuwe NIR-ijklijnen, voor de food-,

zitten in het opzetten en ontwikkelen

geaccrediteerde analyses met meer

feed- en zuivelsector.

van een analysemethode voor

dan 40 verrichtingen uitgebreid.

Agrifirm Exlan

Jaar met uitersten waarin
Agrifirm Exlan haar rol op
het boerenerf waarmaakt

pesticides. Begin 2016 zal naar

Hierdoor is NutriControl niet alleen

Ook op het gebied van mycotoxine,

verwachting dit project worden

een toonaangevend laboratorium in

een belangrijke parameter in de

afgerond, waardoor NutriControl in

De afschaffing van de melkquotering

maken van financiële prognoses zeer

bedrijf. Een intensief traject, waarbij

de pet food- en diervoederindustrie,

diervoederindustrie, heeft NutriControl

staat zal zijn om zelf geaccrediteerd

maakte dat rundveehouders volop

belangrijk. De marges staan in deze

met name vakmanschap uitgebreid

maar ook in de zuivelsector.

belangrijke stappen gezet. Door

pesticide-onderzoek uit te voeren.

plannen ontwikkelden. In de eerste

sector fors onder druk, hierdoor steeg

aan de orde komt. Voor 2016 is een

specifieke investeringen is het bij

helft van 2015 leidde dat tot extra

de vraag naar (financieel) advies. In

uitbreiding van het aantal coaches

NutriControl inmiddels mogelijk om

vragen en opdrachten. De aangekon-

de pluimveehouderij ontstond een

voorzien in alle sectoren.

verdere ontwikkeling en verbetering

digde invoering van fosfaatrechten

voorzichtige toename van het aantal

Voor jonge ondernemers staat JOOP

van de onderzoeksmethodieken.

leidt tot onzekerheid, waardoor

plannen, veelal voor uitbreiding en

(Jonge Ondernemers Ontwikkel Plan)

voorgenomen opdrachten uitgesteld

soms omdat moderne (voer)concepten

op stapel. Dit plan, bij de opzet door-

werden. De matige opbrengstprijzen

om vernieuwing vragen.

gesproken met de Jongerenraad van

inzicht. Vanwege de kosten voor

Om aan de groeiende behoefte aan

Agrifirm, houdt de startende

mestafzet, de mogelijke grondgebon-

strategisch bedrijfsadvies te voldoen,

ondernemer, enkele jaren na de

denheid en fluctuaties in melkprijs wil

zet Agrifirm Exlan drie ondernemers-

overname, de persoonlijke en

de veehouder de effecten op langere

coaches in. Deze begeleiden

financiële ontwikkelingen nogmaals

termijn kennen.

individuele ondernemers bij het

tegen het licht.

Ook in de varkenshouderij bleek het

ontwikkelen van zichzelf en hun

Daarnaast zet NutriControl sterk in op

Zo is fors geïnvesteerd in ijklijnontwikkeling op gebied van de
‘Fourier Transformatie Nabij Infrarood’
(FT-NIR) analysetechniek. Zo kan met
FT-NIR ongemalen producten
gemeten worden, waardoor de
arbeidsintensieve maalbewerking
achterwege kan blijven.
Verschillende diervoederproducten
werken inmiddels met NIR-ijklijnen

“Betrouwbaar leveren van goede analyseresultaten vormt de basis
van ons werk. Met een goed ingewerkt team van specialisten is
NutriControl in staat om kwaliteit, kennis en kunde te combineren
met snelheid en flexibiliteit, waardoor verdere omzetgroei in de
toekomst mogelijk is.”
Jörgen van den Ende, directeur NutriControl

in diverse sectoren, versterkten dit
effect. Agrifirm Exlan versterkte haar
positie in het ontzorgen van
agrarische ondernemers door
vernieuwingen in het aanbod van
producten en diensten.
Nadat de hausse in uitbreidingsplannen was weggezakt, bleek een grote
behoefte aan financieel inzicht te
bestaan. Met name de liquiditeitsprognose bleek een belangrijk item.
Rundveehouders investeerden veel
en in combinatie met de lagere melkprijs, bleek er behoefte aan strategisch
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Agrifirm Exlan ziet Kringloopwijzer als
een zinvol instrument om inzicht te
krijgen in de sterke en minder sterke
punten van een melkveebedrijf. Door
samen met de adviseur een verbeterplan te maken, stijgt het inkomen en

”Na het inzicht door de gemaakte berekeningen, ontstaat meer vraag
naar individueel advies om het bedrijf te optimaliseren. Daarmee
maken we onze rol waar, als die adviseur die de praktijk van de
agrarische ondernemers kent.”

Jos School
varkenshouder
Heesch

verbetert de mineralenefficiëntie. Via
studiegroepen en voorlichting krijgt

Gerrit Schilstra, directeur Agrifirm Exlan

“Een goede gezondheid van
onze biggen, zeugen en
vleesvarkens is de basis voor
een rendabele bedrijfsvoering.
Bovendien zorgt het voor meer
werkplezier. We sturen hierop
vanuit goede hygiëne en
klimaatbeheersing in de stallen
en vanuit onze voerstrategie.”

het verplichtende karakter daardoor
een positieve uitdaging.
Wel heeft Agrifirm Exlan zorgen over
de stapeling van maatregelen op het

De ontwikkelde ‘alert’ op wijzigingen

Agrifirm Exlan is initiatiefnemer bij

boerenbedrijf. Het blijft essentieel

in bestemmingsplannen krijgt veel

innovatieprojecten die moeten leiden

in de begeleiding dat het effect van

waardering van ondernemers.

tot melkvee- en varkensstallen zonder

de opgelegde maatregelen, tot op

De bemiddeling in VVO’s (Vervangende

emissie van stof, geur en ammoniak.

bedrijfsniveau worden doorgerekend.

Verwerking Overeenkomst) is sterk

Het kantoor van Agrifirm Exlan in

Dit om, waar mogelijk, bedreigingen

toegenomen. Veehouders voldoen

Veghel verhuisde in 2015 naar de

om te buigen in kansen. Daarvoor

aan de mestverwerkingsplicht door

Agrifirm Feed-locatie in Oss. Daarmee

voerde een groot aantal ondernemers

een VVO af te sluiten met een partij

wordt de samenwerking binnen de

ook Mineraal Optimaal in. Agrifirm

die meer mest verwerkt dan strikt

Agrifirm-organisatie verder versterkt.

Exlan stelt in de bijhorende adviezen

noodzakelijk is.

Trots
Een heerlijk stukje varkensvlees.
Mede mogelijk gemaakt door
Nederlandse varkenshouders.
Zij realiseren gemiddeld het
hoogste aantal biggen per zeug.
Gezond en weerbaar. Daarmee
zijn we wereldwijd de
voorbeeldkraamkamer van de
duurzame varkenshouderij.

In 2016 wil Agrifirm Exlan haar positie

het rendement voorop.
Afgelopen jaar is extra aandacht

verder versterken, mede door de

Agrifirm Exlan begeleidt vooral die

besteed aan het inpassen van stallen

introductie van nieuwe producten en

mest be- en verwerkingsplannen,

in het landschap. Dit leverde enkele

diensten. Agrifirm Exlan blijft efficiënt

die gepaard gaan met (ingewikkelde)

bijzondere ontwerpen op. Deze zijn

werken en stuurt sterk op de kosten.

proceduretrajecten. En zorgt daarna

en functioneel voor de veehouder

Daarmee blijven de tarieven scherp

voor de bouwtechnische begeleiding.

en krijgen waardering van burgers.

en concurrerend.

Air line
De Air Line®-voeders van Agrifirm leveren een
essentiële bijdrage aan een betere darmgezondheid,
weerbare varkens en betere voerbenutting.
De familie School past Air Line® Lacto toe,
wat zorgt voor een optimale melkgift bij de zeugen.

Dutch farming: Gezonde bodem, planten, dieren
Toekomstbestendige voedselproductie op schaal én op maat. Dat is de kracht van
Nederlandse veehouders en telers. Dutch Farming noemen wij dat. Een weerbare bodem
en gezonde planten en dieren vormen dé basis voor een goed resultaat. Ondernemers
zoals de familie School zijn hiervan een sprekend voorbeeld, in hun aanpak gericht op
een optimale diergezondheid. Agrifirm is trots op ondernemers zoals de familie School.
Met kennis en innovatieve kracht maakt Agrifirm het succes van veehouders en telers
mede mogelijk. Nu en in de toekomst. Beleef Dutch Farming op www.dutchfarming.com
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Service bedrijven

Agrifirm Winkel

Nieuw elan zorgt voor
mooi resultaat

Agrimec Group

Geldgebrek veehouders
speelt handel parten
De 58 Welkoopwinkels van Agrifirm

direct tot beter resultaat. Daarnaast

Winkel BV kenden een prima jaar. De

zorgde een doorgevoerde prijsver-

omzet steeg licht en het resultaat lag

laging in de ‘dier’-producten voor

De mechanisatiemarkt kende een

van deze machines met elkaar, tot

trekker rijbewijs verzorgt. De eisen

op het niveau van de verwachting.

betere concurrentiepositie. Door

moeilijk jaar. Langdurig lage prijzen

voordeel van de klant. Tijdens de

hieraan zijn fors verzwaard. Toch

Acties voor trouwe klanten lopen

scherp kostenbeheer leidde dit niet

zetten druk op het inkomen van

tweejaarlijkse Demodagen stonden

slaagde van de eerste groep van 40

uitstekend, terwijl e-commerce in

tot een lager resultaat.

ondernemers, in 2015 kwam daar de

zowel het 50 jarig bestaan van het

deelnemers ruim 80 procent.

2016 een gezicht zal krijgen.

Klanten belonen de service, kennis en

melkprijsdip in de rundveehouderij

merk Fendt als het merk Lemken

bij. Veel melkveehouders moesten

centraal.

De samenwerking met BayWa zorgt

2015 startte heel matig voor de

De VIP-koopavonden voor trouwe

een forse superheffing betalen.

het prijsbeleid met een grote trouw.
voor een positieve impuls op de

Welkoopwinkels. Een koud, laat

klanten en de boerenkoopavonden

De werkplaatsen waren goed bezet,

occasionmarkt voor de zwaardere

voorjaar maakte dat tot half april de

zijn een succes met forse omzetten.

Deze financiële situatie zette druk

vooral aan het einde van het jaar

trekkerklassen. Richting klanten

omzet achterbleef. Enkele mooie

Naast aanbiedingen ervaren de

op de marge van de verkochte

trok de hoeveelheid werk verder aan.

is het daarbij een goede zaak dat

weken daarna en een redelijke zomer

bezoekers dan extra van kennis en

tractoren en machines. Abemec, het

Abemec onderscheidde zich ook

financierings-, onderhoud- en ver-

zorgden voor herstel. Daarnaast

service in een gezellige omgeving.

mechanisatiebedrijf van Agrimec,

als eerste mechanisatiebedrijf dat

zekeringscontracten vanuit Abemec

zorgt de ontwikkeling om minder

slaagde er echter wel in om enkele

het traject voor het behalen van het

worden aangeboden. Dat geeft

weersafhankelijk te zijn, door de inzet

Binnen de hele Welkoopketen (154

Krone hakselaars te verkopen aan

vertrouwen in de kwaliteit.

op ‘dier’- producten, ook voor een

winkels) werd de winkel in Klazien-

loonwerkers waar voorheen con-

Dat vertrouwen, de klantgerichtheid

steviger basis. Een bewuste en goede

aveen uitgeroepen tot winkel van

currenten hun machines onder-

was ook de basis voor de Business

keuze, zo blijkt ook uit de sectoront-

het jaar. De klantgerichtheid die

Daar maakt e-commerce onderdeel

brachten. Klantenwinst dus. Dat

Succes Award in de branche

wikkelingen. Andere winkelketens

deze locatie uitstraalt, was voor de

van uit. Eerst als pilot in vijf winkels,

Abemec het goed doet onder de

‘Groothandel in landbouwmachines,

hebben het nog steeds heel moeilijk,

jury doorslaggevend. En tegelijk de

in de loop van 2016 wordt dit in alle

loonwerkers, bleek ook tijdens de

werktuigen en tractoren.’

ondanks het lichte economische

basis voor het succes in de toekomst.

winkels uitgerold.

jaarlijkse loonwerkersdag, die werd

herstel.

bezocht door ruim 230 mensen. Zij
kregen daar, naast een blik in de
uitgebreide showroom, ook inzicht
in de ontwikkeling van Big Data en
financieringsvormen. Het datagebruik op landbouwmachines richt
zich vooral op het laten communiceren
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“Ontzorgen van de professionele agrarische ondernemer, daar staan
we voor. Met kwaliteit, kennis en backoffice service lukt dat prima.”
Hans Quint, directeur Agrimec Group

Tijdens de afgelopen jaren zijn
diverse kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Dit zonder de
sterke verkoopargumenten, kennis en
service, geweld aan te doen. Dat leidt

“Het tijdig ingrijpen in de moeilijke jaren, maakt dat we nu klaarstaan
voor groei, gecombineerd met een goed eindresultaat.”
Teije de Jong, operationeel directeur Agrifirm Winkel BV

bij een lichte stijging van de omzet,
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Adressen

Agrifirm Retail

Nieuwe koers leidt
tot succes

Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.
Landgoedlaan 20

Hoofddirectie

7325 AW Apeldoorn, Nederland

Ton Loman, Voorzitter (CEO)

T +31 88 488 10 00

Jaap Vessies, Financieel directeur (CFO)

Agri Retail kende als franchisegever

de e-commercelijn. Om deze goed

F +31 88 488 19 00

van 154 Welkoopwinkels een prima

in de markt te zetten, essentieel

www.agrifirm.com

jaar. De kleine compacte organisatie

zijn tevreden klanten zonder

info@agrifirm.com

wist veel van de doelstellingen te

teleurstellingen, is voorraadbeheer

KvK 08226836

realiseren en bereid voor 2016 een

en voorraadbetrouwbaarheid

sterke e-commerce uitrol voor.

essentieel. Daarnaast zijn alle
verdeling van deze producten in

productomschrijvingen voor de

De omzet steeg ten opzichte

eigen hand genomen. Daarvoor is de

digitale handel aangescherpt in de

van 2014, terwijl het resultaat fors

beschikbare ruimte in Ede opnieuw

lijn van service, kennis en kunde.

verbeterde. Een resultaat van

ingericht. De betere logistiek in

Tegelijk zijn unieke zoekwoorden

het creëren van een compacte,

combinatie met de inkoopkracht

toegevoegd, die Welkoop een hoge

slagvaardige organisatie, nadat in

leidde tot scherpe inkoopprijzen.

vindbaarheid geven via zoekmachines.

Agrifirm Feed BV

Agrifirm Plant BV

AGRIFIRM DEUTSCHLAND GMBH

2014 vanwege ontvlechting van de

Vanaf de tweede helft van het jaar

De Welkoopwinkels hebben een

Landgoedlaan 20

Landgoedlaan 20

Hüttruper Heide 90

aandeelhouders afscheid is genomen

zijn deze doorgegeven aan de

belangrijke positie bij het beheren

7325 AW Apeldoorn, Nederland

7325 AW Apeldoorn, Nederland

48268 GREVEN, Duitsland

van de Boerenbondformule. Het

Welkoopwinkels.

van de kosten van de zogenaamde

T +31 88 488 11 00

T +31 88 488 12 00

T +49 2571 9188-0

Groepsmaatschappijen

‘last mile’ in de aflevering van

F +31 88 488 19 00

F +31 88 488 19 00

F +49 2131 9188-300

ruimte voor eigen aanpak en snelle

Gedurende het jaar is de strategie

digitaal bestelde producten. Klanten

www.agrifirm.com/feed

www.agrifirm.com/plant

www.agrifirm.de

ontwikkeling. Zo werd in 2015 de

verder uitgewerkt en uitgerold. Vanaf

kunnen hier makkelijk terecht,

feed@agrifirm.com

plant@agrifirm.com

neuss@agrifirm.de

samenwerking met Buying4Pets

het begin is daarvoor ook gewerkt

waardoor het dure thuisbezorgen

Directeur: Joost Helsen

Directeur: John Smit

Directeur: Otto van der Linden

beëindigd en is de inkoop en

aan het kunnen introduceren van

minder een rol speelt.

meer op eigen benen staan, geeft

Om de kwaliteit in de winkels

Agrifirm Belgium NV

Agrifirm Magyarország Zrt.

NUSCIENCE GROUP NV

verder te verhogen biedt Agri Retail

Industrieweg 18

Daróczi major, Pf. 27

Booiebos 5

“Natuurlijk profiteren we van het economische herstel. Maar nog
meer profiteren we van het duidelijke plan dat we hebben getrokken
en waarmee we voortvarend aan de slag zijn gegaan.”

franchisenemers en bedrijfsleiders

2280 Grobbendonk, België

4183 Kaba, Hongarije

9031 Drongen, België

een management leergang aan.

T +32 14 50 07 80

T +36 54 461 110

T +32 9 280 29 71

Deze stevige investering in het

F +32 14 50 07 91

F +36 54 523 033

F +32 9 282 00 27

lokale ondernemerschap zal zich

www.agrifirm.be

www.agrifirm.hu

www.nusciencegroup.com

Paul Burger, directeur Agri Retail

zeker terugbetalen in uitstraling en

info@agrifirm.be

info@agrifirm.hu

info@nusciencegroup.com

resultaten van de winkels.

Directeur: Adrie Brands

Directeur: John Dortmans

Directeur: Johan De Schepper
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Agrifirm Polska Sp Zoo

Agrifirm Co-products BV / Bonda

BV Oldambt

64-500 Szamotuły, Polen

Weeresteinstraat 43

Langeweg 5

ul. Boleslawa Chrobrego 52

2182 GR Hillegom, Nederland

9682 XR Oostwold, Nederland

T +48 61 29 31 970

T +31 252 53 61 36

T +31 597 55 13 02

F +48 61 29 22 369

F +31 252 53 61 37

F +31 597 55 17 67

www.agrifirm.pl

www.agrifirm.com/co-products

www.oldambt.nl

biuro@agrifirm.pl

co-products@agrifirm.com

drogerij@oldambt.nl

Directeur: John Dortmans

Directeur: Ed Brouwer

Directeur: Eiko Jan Duursema

NutriControl BV

Agrifirm Exlan BV

AGRIMEC GROUP BV

NCB-laan 52

Landgoedlaan 20

Pater van den Elsenlaan 4

5462 GE Veghel, Nederland

7325 AW Apeldoorn, Nederland

5462 GG Veghel, Nederland

T +31 413 38 26 33

T +31 88 488 10 00

T +31 413 38 29 11

F +31 413 38 21 41

F +31 88 488 19 00

F +31 413 38 22 94

www.nutricontrol.nl

www.exlan.nl

www.abemec.nl

info@nutricontrol.nl

info@exlan.nl

info@abemec.nl

Directeur: Jörgen van den Ende

Directeur: Gerrit Schilstra

Directeur: Hans Quint

Agrifirm Winkel BV

Agri Retail BV

Landgoedlaan 20

Galvanistraat 100

7325 AW Apeldoorn, Nederland

6716 AE Ede, Nederland

T +31 88 488 10 00

T +31 318 43 20 00

F +31 88 488 19 00

F +31 318 43 20 02

www.agrifirm.com

www.agriretail.nl

info@agrifirm.com

info@agriretail.nl

Operationeel directeur: Teije de Jong

Directeur: Paul Burger

‘‘Door het inzetten van Japanse
haver en Tagetes, een unieke
plantmachine op rupsbanden
en een innovatieve schuimmachine werken we gericht
aan een weerbare bodem
en gezonde planten.’’

Aanpak
tegen
aaltjes
en PIAMV

Sto Posto Doo

Schothorst Feed Research BV

PLUKON FOOD GROUP BV

Patrijarha Varnave 31

Meerkoetenweg 26

Industrieweg 36

11000 Belgrado, Servië

8218 NA Lelystad, Nederland

8091 AZ WEZEP, Nederland

T +381 11 244 11 96

T +31 320 25 22 94

T +31 38 376 66 37

F +381 11 244 60 24

F +31 320 25 50 30

F +31 38 376 66 74

www.stoposto.rs

www.schothorst.nl

www.plukon.nl

office@stoposto.rs

info@schothorst.nl

info@plukon.nl

Directeur: Zoran Vukadinovic

Directeur: Lieuwe Roosenschoon

Directeur: Peter Poortinga

Agrifirm

bollenteler
Beilen

Trots
Fleurige bloemen. Wereldwijd
genieten vele mensen hiervan.
Mogelijk gemaakt door het
vakmanschap van Nederlandse
bollentelers. Zij produceren
meer dan de helft van alle
bloembollen voor deze
prachtige bloemen.

Deelnemingen
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Cleanlight UV en Bodem Resetten
Met vernieuwende producten en adviezen werkt
Agrifirm intensief samen met Seubring aan een
gezonde bodem en planten. Onze nieuwe
Cleanlight UV behandeling tegen virusziekte
PIAMV en Bodem Resetten tegen aaltjes bieden
hierbij weer nieuwe mogelijkheden.

Dutch farming: Gezonde bodem, planten, dieren
Toekomstbestendige voedselproductie op schaal én op maat. Dat is de kracht van
Nederlandse veehouders en telers. Dutch Farming noemen wij dat. Een weerbare bodem,
gezonde planten en dieren vormen dé basis voor een goed product. Ondernemers
zoals Seubring zijn een voorbeeld hoe hier gericht aan wordt gewerkt. Agrifirm is trots op
ondernemers zoals Seubring. Met kennis en innovatieve kracht maakt Agrifirm het succes
van telers en veehouders mede mogelijk. Nu en in de toekomst. Beleef Dutch Farming
op www.dutchfarming.com

schakel in succes
51

schakel in succes
Koninklijke Agrifirm Group
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn

Postbus 20000
7302 HA Apeldoorn

T 088 488 10 00
F 088 488 18 00

info@agrifirm.com
www.agrifirm.com

