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Nederland in een jaar van extreem weer
De extreme droogte en hitte die Nederland teistert, leidt tot ongewone maatregelen. In
Friesland is voor het eerst in decennia een beregeningsverbod afgekondigd. In Zeeland
pendelen vrachtwagens af en aan om water vanuit Brabant aan te voeren. Dijkbeheerders
vragen schapenhouders hun dieren weg te halen. Diverse paardensportevenementen
passen hun programma’s aan, worden verplaatst of (deels) afgelast.
Tot op heden wordt dit jaar gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er
sprake van vrieskou. De maanden april en mei worden geschetst door regionaal zeer hevige
en overvloedige regenval. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige
droogte en een hittegolf. Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat
ondernemers in dierlijke en plantaardige sectoren hun bedrijfsmatige dan wel regionale
kringlopen met dierlijke mest niet konden invullen. Dit voorjaar is bijvoorbeeld circa 1/3
minder mest afgezet van veehouders naar akkerbouwers in het Zuiden en Westen van
Nederland. LTO Nederland heeft gevraagd om de mogelijkheden te vergroten van
najaarsaanwending.

LTO leden met korting naar Horse Event
Op 14, 15 en 16 september wordt alweer de 17e editie van Horse Event georganiseerd.
Leden van LTO paardenhouderij krijgen 20% korting op de entreeprijs door gebruik te maken
van de promocode.
Horse Event verhuist dit jaar naar Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen. Het terrein wordt
ingedeeld in vier area’s: jeugd, recreatie, sport en ondernemers. Iedere area heeft een eigen
piste waarin clinics en shows
elkaar afwisselen. In de
ondernemers area worden er
gedurende drie dagen congressen,
workshops en lezingen
georganiseerd voor professionals.
Ook LTO paardenhouderij is
aanwezig met een meetingpoint
voor leden. Wat doet LTO voor de
paardenhouderij? Wat kan LTO
nog meer voor u als ondernemer
betekenen? En wat zijn de laatste
ontwikkelingen in de paardensector
die van invloed zijn op de
bedrijfsvoering? Kom langs en
ontdek het allemaal!
De promocode voor 20% korting is: helto18. Tickets zijn te verkrijgen op:
https://ticketpoint.nl/evenement/horse-event/. Selecteer de dag van je keuze, klik in de
ticketmodule op ‘Promotiecode’, vul je promocode in en de 20% kortingstickets worden onder
aan het lijstje met tickets toegevoegd.
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Schaarste aan stro doet prijzen stijgen
De opbrengsten aan stro per hectare vallen door de droogte wat tegen. Tegelijk is er veel
vraag naar stro, onder andere vanuit Noorwegen, Zweden, Duitsland en Groot-Brittannië. De
prijzen zijn daardoor hoger dan voorgaande jaren.
Nu de handel in gerste- en tarwestro goed op gang is gekomen, is het ook duidelijk dat er
minder stro van een hectare komt. Daarom gaat men ervan uit dat stro dit jaar schaars
wordt. Dat heeft invloed op de stroprijzen die aan het oplopen zijn. Gerst stro los van het
land noteerde in week 29: 50 tot 60 euro per ton en in week 30: 60 tot 65 euro per ton. Bij
tarwestro los hetzelfde beeld: van 65 tot 75, naar 70 tot 80 euro per ton. Gerstestro in balen
komt inmiddels uit op 85 euro per ton en tarwestro in balen op de vrachtwagen op 95 euro
per ton. (bron: Nieuwe Oogst)

Agenda
Datum:
6 juli – 3 sept
30 juli 2018
7 aug 2018
14-16 sept
2018
3 okt2018

Activiteit:
Zomerreces Tweede Kamer
Commissie welzijn SRP vergadering
LTO Paardenhouderij vergadering
Horse Event

Opmerking:

AO Paarden

Tweede Kamer
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