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DUURZAAMHEIDSBELEID
VAN AGRIFIRM

PLANTEN EN
DIEREN LATEN
PRESTEREN

titieve markt”, vertelt Ton Loman.

die bijdragen aan het sluiten van

Duurzaamheid en innovatie zijn

fonds en de KringloopWijzer zijn

daarom pijlers die de missie

hier goede voorbeelden van.”

‘duurzaam waarde genereren voor

Agrifirm blijft werken aan duur-

leden’ van Agifirm onderbouwen.

zaamheid en innovatie. “Het

“Duurzame oplossingen moeten

komend jaar gaan we verder

financieel rendabel zijn, inspelen

inzetten op het efficiënt gebruik

op maatschappelijke vraagstukken

van grondstoffen en het verkleinen

en toegevoegde waarde bieden

van onze ecologische voetafdruk”,

aan klanten”, aldus Ruud Tijssens,

vertelt Ruud Tijssens. Ton Loman:

Directeur Corporate Affairs, R&D

“Het aanbieden van duurzame

Begin 2014 werd bekend dat de

en CSR bij Agrifirm. Om dat te

producten en concepten, duur-

exportwaarde van de Nederlandse

bereiken, kijkt Agrifirm ook kritisch

zaam geproduceerde grondstoffen

land- en tuinbouw in 2013 tot

naar haar eigen organisatie. “We

en gezonde kwaliteitsproducten

recordhoogte was gestegen. “Een

hebben onze productie en logistiek

zijn onlosmakelijk verbonden met

goede prestatie in tijden van crisis.

veranderd om efficiënter te werken.

het succes van onze klanten en

Dat laat zien dat onze agrarische

Een voorbeeld hiervan is het ‘af erf’

het bedrijf.”

sector tot veel in staat is”, aldus

transport van graan. Dit levert winst

Ton Loman, voorzitter hoofddirectie

op voor het milieu maar ook voor

Agrifirm. “De ondernemerszin die

de portemonnee en het arbeids-

de agrarische sector kenmerkt,

gemak van onze klanten.”

Ton Loman

EFFICIËNTE
PRODUCTIE
EN LOGISTIEK

Agrifirm investeert ook in initiatieven
kringlopen. “Het Mestinvesterings-

DE VIER DUURZAME
SCHAKELS VAN AGRIFIRM
WERKEN AAN
VERANTWOORDE
GRONDSTOFFEN

de agrarische sector en de compe-

herken ik bij Agrifirm. We willen het

MEDEWERKERS,
DE BASIS
VAN SUCCES

BIJDRAGEN AAN
DUURZAAM
CONSUMENTENAANBOD

beste bedrijf in de markt zijn en de

Agrifirm is ook scherp op overige

hoogst toegevoegde waarde aan

kansen voor haar klanten. “Met

onze klanten leveren tegen zo laag

nieuwe productconcepten dragen

mogelijke kosten.” Agrifirm inves-

we bij aan een duurzamere land-

teert in duurzaamheid, innovatie

bouw en veehouderij. Zo introdu-

en samenwerking als belangrijke

ceerden we bijvoorbeeld SOLIQ

voorwaarden voor groei en conti-

en de Thermoseed methode”,

nuïteit. “Alleen dan blijven we staan

aldus Ruud Tijssens.

in maatschappelijk discussies over

Ruud Tijssens

schakel in succes
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Hergebruik
restproducten
levensmiddelenindustrie
44,4 procent van alle droge
grondstoffen die Agrifirm Feed
in veevoer verwerkt bestaat uit
restproducten uit de levensmiddelenindustrie en de biobased

DUURZAME

VOERCONCEPTEN

economy. Deze blijven over bij
de productie van bijvoorbeeld
biobrandstoffen, brood, koek,

SOLIQ: VOCHTIG PLUIMVEEVOEDER

margarine, bier en suiker. Daarnaast

Duurzaam produceren start aan

SOLIQ. Dit is het eerste vochtige

hennen, doordat alle dieren dezelf-

Dit komt omdat SOLIQ 11 procent

hebben producenten te maken

het begin van de keten: bij de in-

voeder voor de legpluimvee. SOLIQ

de nutriënten binnenkrijgen. Uit

meer co-producten bevat.

met een groot aantal restpartijen.

koop van grondstoffen. In 2013

draagt op verschillende manieren

onderzoek van het Agrifirm Inno-

Deze zijn, mits in een uitgekiende

introduceerde Agrifirm Feed samen

bij aan een duurzamere pluimvee-

vation Center blijkt ook dat de

samenstelling, uitstekend geschikt

met Bonda en Roxell een nieuw

houderij. Vochtige voeding heeft

CO2-uitstoot 5,1 procent lager is

als grondstof voor diervoeders.

voerconcept voor legpluimvee:

voordelen voor het welzijn van de

vergeleken met gangbare voeding.

Percentage restproducten in
veevoer per diersoort

BIJDRAGE SOLIQ AAN DUURZAME PLUIMVEEHOUDERIJ

BEVAT

CO2 UITSTOOT

11 PROCENT

5,1 PROCENT

MEER
CO-PRODUCTEN

42,3% - VLEESKUIKENS

34,6% - LEGHENNEN

37,2% - VARKENS

57,2% - MELKVEE

LAGER

LANDGEBRUIK
VOOR DE PRODUCTIE
VAN GRONDSTOFFEN

7,3 PROCENT
LAGER

LEVERT TOT

€0,45 MEER
OP PER HEN

INTERVIEW-ADRIAAN VAN BINSBERGEN
Adriaan van Binsbergen is leg-

Elke kip krijgt zo dezelfde nutriën-

ongeveer twee maanden. Dan

pluimveehouder in Tholen met

ten binnen. Dit zorgt voor een

hoopt Adriaan van Binsbergen de

een gemengd bedrijf met 27.000

uniformer koppel dat makkelijker

eerste technische resultaten te

leghennen. Hij is één van de

te managen is.”

zien. “Ik vind het positief om andere

pluimveehouders die aan de prak-

co-producten en minder soja-

tijktest voor SOLIQ meedoet. De

Hij heeft de proef in samenwerking

schroot in mijn voer te gebruiken.

proef loopt nu ongeveer een jaar.

met een adviseur van Agrifirm

Ik heb al een duidelijk kostprijs

“Een uniform koppel is voor mij

opgezet. “In het begin was het

voordeel en hoop aan het einde

erg belangrijk. Ik houd mijn koppel

wel even zoeken naar de beste

van de ronde ook nog op een

graag zo lang mogelijk aan en wil

samenstelling van het voer en het

beter technisch resultaat.”

een hoog legpercentage realiseren.”

optimale percentage co-producten.

Adriaan van Binsbergen besloot

De technische toepassing van de

Wilt u meer weten over SOLIQ?

aan de praktijktest mee te doen

voerinstallatie was van het begin

Neem dan contact op met uw

om te kijken of hij met minder

af aan al goed. De samenwerking

adviseur van Agrifirm Feed.

voer hetzelfde of zelfs betere

met de adviseur van Agrifirm heb

resultaten kon bereiken. “SOLIQ is

ik als heel prettig ervaren. We

een vochtig voer, hierdoor kunnen

hebben de proef echt samen

de leghennen niet selectief pikken.

opgezet.” De proef loopt nog

schakel in succes
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OPTIMALE BENUTTING

VAN MINERALEN

Fosfaatbesparing in
veevoer (kg)
Minder fosfaat in het voer, betekent ook minder fosfaat in de mest.
Dat draagt bij aan een lager
mestoverschot en een beter milieu,
omdat er minder risico is voor uitspoeling van fosfaat naar het
oppervlaktewater. Voor Agrifirm

het sluiten van kringlopen. Daarom

ca. 5 miljoen euro beschikbaar

is de reductie van fosfaat in voer

Het in balans brengen van mine-

efficiënt inzetten van organische

is Agrifirm één van de initiatief-

gesteld voor verwerkingsinstal-

een belangrijk speerpunt. In totaal

ralenkringlopen en een juiste

meststoffen tot bijvoorbeeld

nemers van het Mestinvesterings-

laties. Agrifirm Exlan en ZLTO

werd in 2013 een reductie van 1,1

inzet van organische meststromen

compost.

fonds. Dit fonds werd in 2013

screenen de ingediende voor-

miljoen kg fosfaat gerealiseerd ten

opgericht en ondersteunt concrete

stellen en zorgen, wanneer het

opzichte van het ijkjaar 2009.

nodig is, voor verdere begeleiding.

kan bijdragen aan een efficiënte
bedrijfsvoering en een goede

Mestinvesteringsfonds

investeringsplannen van agrarische

bodemvruchtbaarheid bij de teler.

Nieuwe mestwetgeving verplicht

ondernemers voor mestverwerking

Omdat dit aansluit op de kern van

boeren met een mestoverschot

met achtergestelde leningen en

onze bedrijfsvoering, investeren

vanaf 2014 om mest te verwerken.

kennis. In 2013 ontving het fonds

we hierin. De R&D-afdeling van

Hierdoor zijn we een stap dichterbij

ruim 50 aanvragen en werd

ORGANISCHE MESTSTOFFEN
Organische meststoffen

600.000
500.000
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300.000
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200.000
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INTERVIEW-KEES GORTER

538.886 - VARKEN 2013

Agrifirm Plant onderzoekt het

534.650 - RUNDVEE 2013

Organische meststoffen

KringloopWijzer

Maatschap Diepenbeek ontving

rond kwam.” Met de financiering

Vanaf 2015 is de KringloopWijzer

als eerste financiële ondersteuning

wordt de vergistingsinstallatie aan-

verplicht voor melkveehouders

uit het Mestinvesteringsfonds.

gepast, zodat de warmte van de

met een fosfaatoverschot dierlijke

De ondersteuning wordt gebruikt

gasmotor benut kan worden voor

mest. Dit om mede te zorgen

om de in 2005 gebouwde vergis-

het hygiëniseren van de mest. De

dat, na afschaffing van het melk-

tingsinstallatie aan te passen. Het

mest kan vervolgens gescheiden

quotum, de melkveesector zich kan

rendement van deze vergistings-

worden in een dikke en dunne

ontwikkelen binnen de milieurand-

installatie bleek onvoldoende.

fractie. “De fosfaatrijke dikke fractie

voorwaarden zonder dierrechten.

De nieuwe mestwet en het Mest-

gaat via de weg of het water

Deze managementtool brengt de

investeringsfonds, gaf Kees Gorter,

naar Frankrijk, Duitsland en andere

mineralenkringlopen, -efficiëntie

partner in maatschap Diepenbeek,

Europese landen. De dunne fractie

en -emissies van de veestapel,

ruimte om de vergistingsinstallatie

zal regionaal aangewend worden

mest, gewas en bodem van een

aan te passen. “Agrifirm heeft de

op het land.”

melkveebedrijf in beeld. Het geeft
veel inzicht en daarmee aan-

verantwoordelijkheid genomen
om grondstoffen op een nette

Vanaf eind mei 2014 draait de

knopingspunten om de efficiëntie

manier af te zetten. Dat vind ik

mestverwerkingsinstallatie en kan

te verbeteren. Dit resulteert in

heel belangrijk. Toen ik hoorde

Kees Gorter tot 40.000 ton mest

een hogere milieu en bedrijfs-

van het Mestinvesteringsfonds,

gaan verwerken. De mestverwer-

winst. In 2014 leidt Agrifirm al

heb ik gelijk met het fonds con-

kinginstallatie is niet groot. “De

haar melkveespecialisten op tot

tact gezocht.”

installatie past mooi bij de om-

KringloopWijzerspecialist.

geving en bij de grondgebonden
In maart 2013 besprak Kees Gorter

landbouw hier in de regio. Agrifirm

de eerste plannen voor de aan-

Exlan gaat de komende periode

passing van de vergistingsinstallatie.

helpen met het afhandelen van

“In juli bereikte ik een overeen-

het papierwerk en begeleidt het

komst met het Mestinvesterings-

proces.”

fonds. Ik regelde de vergunning,
de plannen en durfde financieel

Voor meer informatie en het

het risico aan. De fondsmanager

indienen van aanvragen kijk op:

van het Mestinvesteringsfonds

www.mestverwerkingsloket.nl.

heeft vervolgens gezorgd dat het

schakel in succes
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Energy Efficiency
Index (EEI)
Om efficiënter te kunnen produceren, introduceerde Agrifirm de
Energy Efficiency Index (EEI).
Daarmee brengen we het energieverbruik per eenheid product op
belangrijke productielocaties in

VERBETEREN

DIERGEZONDHEID

kaart. De index geeft aan hoe de
energie-efficiëntie zich verhoudt
tot het referentiejaar 2010. Net als in

GEZONDE DIEREN MET BIG CONTROL

2012 is een verbetering in energie-

Goed voer is belangrijk voor

lanceerde daarom in 2013 Big

ontwikkeld door specialisten en

de groei van de biggen. Door de

efficiëntie gerealiseerd.

gezonde dieren. Met gezonde

Control: een totaalaanpak voor

nutritionisten van Agrifirm Feed

toevoeging van Darmfit® aan het

dieren vermindert het antibiotica-

biggen dat bestaat uit goed voer

en uitgebreid in de praktijk

voer, neemt de darmgezondheid

gebruik. Ook goed management

en gedegen advies. Deze aanpak

getoetst. Met het voer Air Line®

extra toe.

speelt een belangrijke rol in

leidt tot een goede voeropname

[2.0] Big, dat onderdeel is van de

diergezondheid. Agrifirm Feed

en gezonde biggen. Big Control is

Big Control totaalaanpak, verbetert

Introductie Aqua Tray+
type II
In

september

introduceerde

Agrifirm Plant de Aqua Tray+
type II, de opvolger van type I.
Ook deze tray is optimaal geschikt
voor de waterbroei van bloembollen in stilstaand water en in

HET AIR LINE® [2.0] VOER LEVERT TOT 50 GRAM
EXTRA GROEI PER DAG PER BIG TIJDENS DE OPFOK

+ 50 GRAM

het eb- en vloedsysteem. De tray
is op enkele punten verbeterd.
De bollen hebben meer ruimte
en de extra tussenschotjes houden

HET AIR LINE® [2.0] VOER IS EEN HOOG
GECONCENTREERD VOER VAN 1,19 EW

1,19 EW

de wortels goed gescheiden.
Dit verbetert de kwaliteit van de
bollen. Broeien op water is schoner
en milieuvriendelijker dan op potgrond. Ook komen de tulpen

HET AIR LINE® [2.0] VOER VERBETERT
DE VOEDERCONVERSIE MET 6 PROCENT

106%

gelijkmatiger in bloei.

DE FOSFAATEFFICIËNTIE VAN AIR LINE® [2.0]
VOER KAN OPLOPEN TOT 55 PROCENT

-55%

INTERVIEW-ALBERT SCHOTERMAN EN JOS KLUIJTMANS
Albert Schoterman, nutritionist

dag extra tijdens de opfokperiode.

darm. Hierdoor groeien de biggen

Varkens van Agrifirm Feed en

Dit levert al snel een euro per big

beter, zijn ze gezonder en hebben

Jos Kluijtmans, adviseur Varkens

op”, vertelt Jos Kluijtmans. Het

de biggen een scherpere voeder-

Agrifirm Feed, zijn trots op de

voer Air Line® [2.0] Big is goed

conversie. Dat levert ook winst op

nieuwe biggenaanpak. “Met goed

afgestemd op de praktijk. Albert

voor het milieu. De boer hoeft

advies en goed voer, helpen we

Schoterman: “Een nieuw voer

minder voer en dus ook minder

varkenshouders een stap verder.”

begint vaak bij de veehouder.

fosfaat en stikstof aan te voeren.”

Met Big Control krijgen boeren

Samen bekijk je wat nodig is.

meer grip op de voeropname,

Vervolgens ontwikkelen we een

Volgens Jos Kluijtmans levert Big

groei en gezondheid van hun

product dat aansluit op deze

Control boeren meer op dan alleen

biggen. “De eerste stap is inzicht

vraag. De nieuwe voeders, zoals

een verbeterd rendement. “Big

krijgen in de voeropname van de

de Air Line® [2.0] Big, testen we

Control zorgt ook voor arbeids-

biggen”, vertelt Jos Kluijtmans.

vervolgens uitvoerig, voordat

gemak en meer arbeidsvreugde

“Meten is weten en pas dan kun je

Agrifirm het op de markt brengt.”

voor de veehouder.”

optimaal niveau te brengen.”

Dankzij een aantal uitgekiende

Wilt u meer weten over Big Con-

Bijsturen gebeurt door middel

grondstoffen en een uniek pro-

trol? Neem dan contact op met

van management- en voermaat-

ductieproces draagt Air Line® [2.0]

uw adviseur van Agrifirm Feed.

regelen.

Big bij aan een goede diergezond-

bijsturen om de biggen op een

heid, vertelt Albert Schoterman.
Het voer Air Line® [2.0] Big levert

“Het voer verbetert de vertering

de boer meer rendement op.

en vermindert de hoeveelheid

“Een dier groeit tot 50 gram per

streptokokken en E.coli in de

Albert Schoterman en Jos Kluijtmans

schakel in succes
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AIR LINE® [2.0]
71,2
67,6
62,5
LEEFTIJD
BIGGEN
BIJ AFLEVEREN
(DAGEN)

28,9
26,6

KG

419

24,0

479
KG

KG

392

KG BIGGENVOER
PER AFGELEVERDE
BIG

GEMIDDELDE OPFOK
GROEI UITGAANDE VAN EEN
SPEENGEWICHT VAN 7,5 KG
EN 26 DAGEN BIJ SPENEN

KG

KG

KG

377

VOERCONVERSIE
VANAF SPENEN OP
7,5 KG

GEMIDDELDE
BIGGENGROEI/
DAG (GR)

1,37

348

1,52

331

1,65
AIR LINE® [2.0] BIG
CONTROLE*
LANDELIJK GEMIDDELDE**
*RESEARCH FARM LAVERDONK AIR LINE® RENDEMENT
** AGROVISION T + E 2012
schakel in succes
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Top Mixen voor
optimale bemesting
Juiste bemesting is belangrijk
voor goede bodemvruchtbaarheid
en gezonde gewassen. Daarom
ontwikkelt Agrifirm Plant concepten voor een optimale bemesting
zoals Top Mixen voor onder andere

WERKEN AAN
VERANTWOORDE EIWITTEN

de akkerbouw en de Grasmixen®
voor grasland. Dit zijn samengestelde meststoffen met een

KETENTRANSITIE DUURZAME SOJA

uitgekiende samenstelling en

Soja is een belangrijke grondstof

gebruik van duurzaam geteelde

de verwaarding ervan als ruwvoer

verwerken van de soja leidt boven-

eenzelfde korrelgrootte en -ge-

van eiwitrijk diervoeder. Wereld-

soja.

bedrijven

of mengvoer. Agrifirm Plant onder-

dien tot het beter sluiten van een

wicht. De meststoffen bieden

wijd stijgt de vraag naar eiwitrijke

kochten in 2013 samen voor ruim

zoekt bijvoorbeeld sojarassen op

regionale kringloop. Agrifirm en

nauwkeurige en efficiënte bemes-

grondstoffen voor toepassingen

417 duizend ton verantwoord ge-

hun geschiktheid voor teelt in

deelnemende telers werken zo

ting. Daarnaast worden de Top

in voedsel, diervoeding en bio-

teelde soja. Dit komt neer op bijna

Nederland en startte in 2013 met

op een proactieve manier aan

Mixen in één werkgang aange-

brandstof sterk. Daadoor groeit

een kwart van het totale verbruik

een unieke praktijktest met de

duurzamer geteelde grondstoffen

bracht, waarmee de gewassen

het soja-areaal, met name in

van soja in Nederland.

teelt van soja in Nederland. Soja-

voor de veehouderij.

langdurig van alle nutriënten wor-

Zuid-Amerika. Agrifirm werkt daar-

den voorzien. Extra strooigangen

om in het project ‘Ketentransitie

De Noordwest Europese soja R&D

verschillende voordelen. Zo kunnen

Agrifirm geeft in 2014 een vervolg

zijn hierdoor niet nodig. Dit levert

duurzame soja’ met de hele

afdeling van Agrifirm Plant en het

akkerbouwers een extra gewas

aan de praktijktest en gaat opnieuw

winst op voor het milieu en de

Nederlandse dierlijke productie-

Agrifirm Innovation Center voeren

opnemen in de vruchtwisseling,

met een aantal telers soja planten

portemonnee.

keten samen, om per 1 januari

ook onderzoek uit naar de teelt

wat een positief effect heeft op de

in Nederland.

2015 over te stappen op het

van alternatieve eiwitbronnen en

bodemvruchtbaarheid. Het lokaal

Biologisch en gangbaar leren van elkaar
Boeren willen steeds meer verduurzamen om tegemoet te

Nederlandse

teelt in Noord-West Europa biedt

INTERVIEW-ALBERT-JAN KNIJP

komen aan de wens van de consument en maatschappij. Agrifirm
verwacht dat de markt voor de
segmenten tussen biologisch en
gangbaar verder zal groeien en
dat de gangbare sector verder zal
verduurzamen. Dit biedt ondernemers kansen om van elkaar te
leren en zich te laten inspireren.
Agrifirm Plant geeft bijvoorbeeld
regelmatig advies over het

gebruik van Mycorrhiza en het
verminderen van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen aan
gangbare telers.

Brouwgerst uit
duurzame teelt
In 2012 startten Heineken Neder-

Elf enthousiaste deelnemers aan de

kwalitatief hoogwaardig product

uit. “Op de hele wereld wordt soja

de praktijktesten soja van Agrifirm

land, Holland Malt en Agrifim

praktijktesten, zaaiden gezamenlijk

verbouwen. De vraag naar zaai-

geteeld maar overal doen ze het

Plant. De andere tien deelnemers

Plant vanuit Stichting Veldleeuwerik

ruim 26 hectare in met soja. Onder

zaad van soja en sojarassen hadden

anders. De grootste uitdaging van

aan de praktijktesten, hebben ook

het project ‘Brouwgerst uit duur-

de deelnemers bevonden zich

we al eerder bij Agrifirm Plant

de toekomst is om te onderzoeken

de intentie uitgesproken om door

zame teelt in Nederland.’ Doel van

akkerbouwers, pluimveehouders,

neergelegd.” In 2013 leverde

hoe de opbrengst van soja ver-

te gaan met de praktijktest.

het project is het stimuleren van

melkveehouders en kaasmakers.

maatschap Knijp 2,8 ton soja per

hoogd kan worden door de juiste

de duurzame gerst-mout-bier-

Zowel biologisch als gangbaar

hectare met een eiwitpercentage

bemesting”, aldus Albert-Jan Knijp.

Heeft u vragen over de praktijk-

keten in Nederland. Daarvoor is

waren vertegenwoordigd. Het eer-

van 38%. “Dat is nog niet genoeg

Verschillende factoren kunnen van

testen soja? Neem dan contact

het ontwikkelen van nieuwe

ste jaar van de praktijktesten gaf al

want ook bij een opbrengst van 3

invloed zijn op de teelt van soja

op met uw specialist van

gerstrassen erg belangrijk. Agrifirm

een opbrengst van 2,5 tot 3

ton is de grond te duur. We moeten

zoals de pH, de vochtigheid en de

Agrifirm Plant.

Plant test drie rassen in de praktijk.

ton/hectare. Albert-Jan Knijp uit

naar 4 ton soja opbrengst per

aanwezigheid van mineralen. Uit

De duurzame keten ligt goed op

Anderen was één van de telers

hectare en een hoger eiwitper-

de eerste bemestingsproeven van

schema. Doordat meer telers zich

die op zijn gemengd bedrijf met

centage wil de teelt rendabel zijn.”

Albert-Jan Knijp blijkt dat stikstof-

aansluiten, komt de teelt in 2014

melkvee, akkerbouw en loonwerk

naar verwachting uit op 10.000 ton.

meewerkte aan de praktijktest.

Naast de praktijktest van Agrifirm

opbrengst en een hoger eiwit-

“We hebben nog redelijk veel

Plant, voerde maatschap Knijp op

percentage. Albert-Jan Knijp werkt

grond beschikbaar en willen een

eigen initiatief bemestingsproeven

volgend jaar wederom mee met

bemesting resulteert in een hogere
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VERNIEUWDE LOGISTIEK

AGRIFIRM PLANT

Precisielandbouw voor
een gezonde en vruchtbare bodem
Telers zien vaak verschillen in hun
gewassen. Dit heeft regelmatig te
maken met de bodem. Agrifirm
Plant biedt daarom de Veris scan
en de Spurway-analyse aan. De
Veris scan verzamelt gegevens
over organische stof en de pH

Bezorging producten

daarom in een efficiëntere logistiek

efficiëntere logistiek en levert de

van graan. De teler bewaart het

van de bodem en legt deze vast

Efficiënte verwerking van grond-

door onder andere de planning

klant veel gemak op. De centrali-

graan enkele dagen op het erf,

met behulp van GPS. Deze infor-

stoffen en het producttransport

van het transport en de beladings-

satie van de graanopslag was ook

waar Agrifirm Plant het kosteloos

matie helpt de telers om beter in

naar de klant zijn belangrijke taken

graad van vrachtwagens te ver-

een belangrijke aanpassing in de

binnen een week ophaalt.

te spelen op de grote verschillen

van Agrifirm Plant. Het transport

beteren. Een klantvriendelijke

logistiek van Agrifirm Plant.

van producten zorgt voor een

logistiek was het uitgangspunt.

groot deel van het energie

Agrifirm Plant besloot om pro-

‘Af erf’ transport graan

Met als resultaat een homogener

verbruik en de CO2-uitstoot van

ducten voortaan direct te bezorgen

Ook kunnen telers bij Agrifirm

perceel en meer rendement. De

Agrifirm Plant. We investeerden

bij de klant. Dit zorgt voor een

Plant kiezen voor ‘af erf’ transport

Spurway-bodemanalyse meet

in pH en bodemtypen. De teler kan
bemesten daar waar het nodig is.

de actuele beschikbaarheid van
voedingsstoffen in de bodem.
Hierdoor kan een akkerbouwer,

DE BELADINGSGRAAD BIJ HET TRANSPORT VAN VERPAKTE
MESTSTOFFEN STEEG MET CIRCA 700 KG PER VRACHT.
+700KG

+700KG

+700KG

ook tijdens het seizoen, nauwkeurig bepalen wat de bodem

+700KG

+700KG

nodig heeft.

WeideKompas
Beweiding staat volop in de belangstelling. Ook veel consumenten

HET AANTAL KLEINE VRACHTEN (<27 TON)
DAALDE MET CIRCA DE HELFT.

geven aan de koe graag in de wei
te zien. Om de veehouder te helpen
met de overgang op beweiding
of meer rendement uit zijn beweiding te halen heeft Agrifirm Feed

EEN GROOT DEEL VAN DE ZAAIZADEN EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN WERD BIJ DE KLANT BEZORGD IN
PLAATS VAN DOOR DE KLANT AFGEHAALD. DIT RESULTEERDE IN MINDER TRANSPORTKILOMETERS.

het concept WeideKompas ontwikkeld. WeideKompas geeft voor
drie keuzes – compleet weiden,
combi weiden, compact weiden
- diverse tools en praktisch advies,
die antwoord geven op veel vragen
van de melkveehouder.

INTERVIEW-KLAAS VAN DER SCHAAR
Klaas van der Schaar heeft een

Daar wordt het graan ook gewo-

slijtage aan de machines.” Of ‘af

akkerbouwbedrijf van 100 hectare

gen. “Voorheen was ik één man

erf’ transport hem volgend jaar

met 30 hectare wintertarwe. Sinds

kwijt aan het transporteren van

weer gaat bevallen, weet hij nog

2013 kiest hij voor de optie ‘af erf’.

het graan. Het graan moest enkele

niet. “Afgelopen jaar hadden we

“Het is mij zeer goed bevallen,

kilometers vervoerd worden naar

stabiel weer. Maar als er een aantal

ook qua prijs”, aldus van Klaas der

de lokale opslagplaats. De wacht-

hoosbuien voorbij komen, dan

Schaar. De akkerbouwer plaatste

tijden bij de weegbrug zijn lang

weet ik het zo net nog niet. Ik heb

keerwanden en schakelde onlangs

en ik moest enkele keren op en

gehoord dat het vochtpercentage

voor het eerst Agrifirm in voor ‘af

neer rijden.”

in het graan dan meevalt, maar

erf’ transport. “Met twee combines

dat heb ik zelf nog niet ervaren.”

oogstten we het graan. We losten

Het is duidelijk dat ‘af erf’ transport

het graan op het erf en belden

Klaas van der Schaar tijd en werk

Wilt u meer informatie over ‘af

Agrifirm Plant. Binnen een uur

scheelt. “Het is me super bevallen.

erf’ transport van graan? Neem

waren de vrachtwagens geladen”,

Binnen twee dagen was alles ge-

dan contact op met uw specialist

aldus Klaas van der Schaar. Het

oogst en weg van het bedrijf.

van Agrifirm Plant.

graan gaat vervolgens naar de

Daarnaast kost het me ook minder

centrale opslaglocatie in Kampen.

brandstof en scheelt het eventuele

schakel in succes

ADVERTENTIE

DE BESTE
PRODUCTEN
mede
mogelijk
gemaakt door
onze veehouders
en telers

WIJ ZIJN TROTS
Wij van Agrifirm zijn trots op onze veehouders en telers die elke dag de mooiste
producten maken. Producten waar dagelijks miljoenen mensen in binnen- en
buitenland van genieten. Producten die wij als Agrifirm met onze expertise en
innovaties mede mogelijk maken. Beleef het verhaal achter deze mooie producten
op www.medemogelijkmaken.com
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