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Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers 
Hendrix. Voor meer informatie kan je terecht bij 
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name van de artikelen is mogelijk na toestemming 
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Kijk voor meer informatie op 
www.forfarmershendrix.be

Vita start beter!
Uw kalf- en jongvee vormt de basis voor 

gezonde, goed ontwikkelde vaarzen 

die jarenlang zorgen voor een hoge 

melkgift. ForFarmers Hendrix ont-

wikkelde speciaal voor uw kalveren 

de VITA voederlijn , dé oplossing voor 

een gemakkelijke, gezonde en veilige 

kalveropfok. Want een goede opfok is 

essentieel voor uw rendement! Aan de 

vooravond van het quotumloos tijdperk 

zal het belang van een goede kalver-

opfok alleen maar toenemen.

Waarom kiezen voor een specifiek  

kalf- of jongveevoeder?

Het is absoluut geen overbodige luxe 

om kalveren en jongvee specifiek vee

voeder te verstrekken. de belangrijkste 

extra eisen in vergelijking met een klas

siek rundveevoeder zijn:

• Biologische waarde van het eiwit

• Smakelijkheid

•  Hoge vitaminegehalten en extra  

Bvitaminen

• Gemakkelijk verteerbare koolhydraten

•  Vetzurenpatroon gericht op betere 

doorbloeding en doorlaatbaarheid van 

de penswand

Gespecialiseerd advies en begeleiding 

bij uw jongvee opfok

de Vitaaanpak is niet compleet zonder 

goed advies. de Vitaspecialist is daarom 

speciaal opgeleid om u te begeleiden bij 

uw jongvee opfok. Hij kan u adviseren 

over stalklimaat, kalverdrinkautomaten 

en het management op uw bedrijf. met de 

Vitacheck analyseert hij alle factoren die 

van invloed zijn op uw jongvee opfok en 

bekijkt hij samen met u welke onderdelen 

nog geoptimaliseerd kunnen worden.

Vita voeders

met de Vita voeders van ForFarmers 

Hendrix maken uw kalveren een goede 

start en legt u zo de basis voor het 

kweken  van gezonde kalfvaarzen. 

gespecialiseerde  voeding gecombi

neerd met goed management en een 

slim opfokplan staan hierbij centraal. 

Hieronder vindt u een overzicht van 

ons voeder assortiment en de daarbij 

horende specialiteiten. 

nieuw

Lijn Voer

Prijs/kwaliteit: Vita Prima
Vita Floc Prima

Prestatie: Vita super Pensstart
Vita Floc super

Arbeid en  
eenvoud:

Vita Compleet

Veiligheid: Vita gold
Vita Floc gold

VITA Compleet

Bij Vita Compleet staat arbeidsbespa

ring van de kalveropfok tot een leeftijd 

van zes maanden centraal. Want naast 

onbeperkt hooi moet u gedurende een 

half jaar maar één krachtvoer meer 

verstrekken: namelijk Vita Compleet! 

de voerkosten zijn vergelijkbaar met die 

van een reguliere opfok, maar wel met 

arbeidsgemak als grootste troef. Uw 

kalveren groeien ook veel sneller omdat 

er geen voerovergangen meer nodig zijn.

VITA Matic

de Vita matic is een voederbak die voor

raadvoedering mogelijk maakt. met de 

Vita matic krachtvoerbak kunnen uw 

kalveren krachtvoer uit de voorraad

voedering opnemen. met een draaiknop 

kunt u de doseerschuif zo instellen dat 
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Voorwoord

ForFarmers 
Hendrix op 
Agriflanders 
Begin volgend jaar neemt ForFarmers 

Hendrix deel aan de beurs Agriflanders 

in gent. Van 15 tot 18 januari verwel

komen we u graag op onze stand om u te 

informeren over onze nieuwigheden voor 

de rundveesector.

Zo laten we u graag kennismaken met 

de vernieuwde aanpak voor kalveropfok, 

waarin ontwikkelingen in de voedingsvisie 

van kalveropfok gebaseerd op jarenlange 

ervaringen en (eigen) onderzoek gebun

deld zijn in het concept “Vita, start beter”.

en we stellen u ook graag onze voedings

aanpak voor melkvee voor: Feed2milk en 

voor vleesvee: Feed2meat.

Vanuit de afdeling Plant leggen we vooral 

de aandacht op ons exclusieve assor

timent maiszaden en ons innovatieve 

gamma meststoffen.

Redenen genoeg dus om ons een bezoekje 

te brengen op stand nr. 1272 in hall 1 op 

Agriflanders.

Langs deze weg wens ik u alvast prettige 

feestdagen en een gezond en succesvol 

2015.

Yvan Buddaert 

sectormanager 

Rundvee

er een beetje voeder in de eetruimte 

binnenkomt. als de kalveren het voeder 

opnemen, dan valt er automatisch nieuw 

bij. op die manier hebben uw dieren al

tijd vers en fris voeder ter beschikking! 

en dit zonder dat er voerresten zijn.

8mm korrel

Van een 8mm korrel is bewezen dat de 

opname een stuk hoger ligt. de proeven 

in het RRC bewijzen het: 10% hogere op

name en 6% meer groei. Vita Compleet 

en Vita super Pensstart worden als  

8 mm korrel geproduceerd.

Vita Floc Start Care+

een smakelijk mengsel van gepofte 

granen en vlokken gecombineerd met 

een specifieke kalverkorrel. De Vita Floc 

start zorgt voor een snelle opname van 

krachtvoer in de eerste paar weken.

Vita Floc Allmash

een kalver allmash voor een verlengde 

opfokperiode voor het Belgisch Wit

blauw. deze allmash bevat o.a. pulp, 

luzerne, vlokken en een hoog aandeel 

lijnschilfers
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Aandacht voor 
biestmanagement 
belangrijk voor 
probleemloze 
opfok

Reportage jongvee

In het West-Vlaamse Wervik runt de 

familie  Roussel al bijna 20 jaar een 

succesvol landbouwbedrijf. Johan 

en zijn vrouw Martine hebben een 

55 tal melkkoeien en daarnaast ook 

een gesloten  vleesveebedrijf met 

Belgisch Witblauw vee. Het bedrijf 

Roussel  is goed voor een melkquo-

tum van 510.00 liter en een 100 tal 

kalvingen per jaar. Daarnaast heeft 

de familie Roussel ook een 60 tal 

hectare land met groenten, maïs en 

gras. Bij de kalveropfok besteden  ze 

veel aandacht aan biestmanagement 

en goed krachtvoer.

Bedrijfsgeschiedenis

in 1990 stapte Johan Roussel mee in het 

rundveebedrijf van zijn vader, waar hij 

was opgegroeid. Het bedrijf Roussel was 

toen goed voor een 50tal melkkoeien 

en een quotum van 320.000 liter. daar

naast werd er ook witblauw opgefokt, 

met een 100 tal kalvingen per jaar. in 

1995 nam Johan, samen met zijn vrouw 

martine Van isacker, het bedrijf volledig 

over. met de komst van martine ging 

het quotum met 50.000 liter omhoog en 

concentreerde het bedrijf zich voortaan 

ook op groententeelt. tot 2005 werd 

er meer ingezet op het afmesten van 

stieren en daalde het aantal kalvingen 

tot een 60 tal per jaar. Johan kocht de 

stieren aan op 10 maand om ze na nog 

eens 10 maanden opnieuw te verkopen. 

Vanaf 2006 stopte de familie Roussel 

met het afmesten van aangekochte 

stieren  en steeg het aantal kalvingen op 

het bedrijf opnieuw naar 100. Vandaag  

telt het bedrijf 55 à 60 melkkoeien en 

een melkquotum van 510.000 liter. 

daarnaast verbouwt het bedrijf Roussel 

17 ha maïs, 4 ha suikerbiet, 4 ha bloem

kool, 5 ha wortels, 5 ha aardappelen en 

een 30 tal ha gras.

Biestmelkmanagement

“Zowel de witblauwe als de zwartbonte 

kalveren krijgen eigenlijk nagenoeg 

dezelfde opfok. alleen hebben de 

Rundveespecialist Guy Verhulst adviseert Johan Roussel bij de juiste voerkeuze.
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witblauwe  in de praktijk wat meer 

aandacht nodig dan de Holsteins. en net 

doordat we meer aandacht besteden aan 

onderhoud en comfort van de witblauwe, 

hebben we zo goed als geen problemen  

met onze Holsteins. na afkalven worden 

de koeien direct uitgemolken en de kalf

jes gevoederd. alle biest wordt gemeten 

met een biestmeter. de pasgeboren 

kalfjes krijgen 2 keer 2 liter biest. de 

rest vriezen we direct in. Voldoet de 

biest niet, dan gebruiken we die toch 

nog als extra biestverstrekking voor de 

tweede of de derde dag”, vertelt Johan 

Roussel. de familie Roussel neemt ook 

biest van een nabijgelegen bedrijf over, 

die daar op voorhand gemeten wordt. 

ook van de witblauwe koeien meet de 

familie Roussel steeds de biest.  

“Ze worden ook direct uitgemolken,  

wat hier nog met de hand gebeurt. Bij 

de Holsteins is dit wel geautomatiseerd, 

omdat ze vlakbij de melkstal kalven”, 

verduidelijkt Johan.

Opstart

Bij de opstart gaan de kalveren direct 

in een iglo. deze iglo’s staan onder een 

afdak naast de stal. in totaal gebruikt 

de familie Roussel er 19. martine geeft 

de kalfjes voorlopig gewone melk en 

water. na het wegvallen van het quotum 

zal waarschijnlijk weer overgeschakeld 

worden naar kunstmelk. na ongeveer 

10 dagen krijgen ze ook krachtvoer bij. 

de familie Roussel koos hier voor Vita 

Super Pensstart, een krachtvoer uit de 

prestatielijn van het Vita concept. de 

kalfjes verblijven minimum 2 weken in 

de iglo en worden daarna over groepen 

van ongeveer 8 dieren verdeeld in de 

stal en de groepsiglo. deze groepen 

blijven steeds samen, wat risico’s op 

ziekte en stress beperkt.

Doorgroei jongvee

na drie tot drie en een halve maand 

schakelen de kalveren over op Vita Floc 

All Mash, een allmash speciaal voor 

een verlengde opfokperiode voor het 

Belgisch Witblauw. deze allmash bevat 

o.a. pulp, luzerne, vlokken en een hoog 

aandeel lijnschilfers. na 5 maanden 

voedert Johan ook ruwvoer bij. Het 

jongvee krijgt Vita Floc all mash tot ze 

een maand of 5 à 6 zijn. als ze verhuizen 

Toekomstplannen

de familie Roussel wil na het 

wegvallen  van het melkquotum het 

bedrijf eventueel met nog 20 melk

koeien uitbreiden, maar de huidige 

stal laat dit niet toe. er is hiervoor 

een uitbreiding nodig van de stal en 

van de tank. “dit zou ook beteken dat 

we minder witblauw kunnen houden 

en dat de arbeid zal stijgen. mochten 

we zeker weten dat de melkprijzen 

goed blijven, zouden we het wel 

overwegen. Het blijft sowieso een 

moeilijke afweging waar we toch nog 

even goed over moeten nadenken”, 

besluit Johan Roussel.

naar de andere stal begint Johan Junior 

Floc Super 24 bij te geven, een voeder 

met een extra aandeel lijnproducten, 

een hoog vitamine e niveau en een hoog 

zetmeelniveau. “de witblauwe runde

ren blijven op stro en de Holsteins tot 

ze bij de droge koeien komen of tot aan 

de weideperiode. Vanaf 10 maanden tot 

een jaar mogen de vaarzen naar de wei, 

maar ik voeder ze wel nog bij. eens terug 

van de wei, worden ze ontwormd. Voor 

dieren ouder dan 2 jaar, voorzie ik tijdens 

de weideperiode tussendoor wel nog een 

ontworming. maar er zijn weinig tot geen 

problemen met wormen op ons bedrijf. 

de veearts doet hiervoor ook elk jaar een 

check op de melk”, legt Johan uit.

Bij de opstart gaan de kalveren direct in een iglo.
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geiten

Van alternatief voor melkquotum regle-

mentering …

Halfweg de jaren 80 werd nogal eens 

overwogen om  ingevolge de melk 

quotum reglementering voor koemelk  

 te schakelen naar melkgeiten.

in de beginfase betrof het vooral geiten

bedrijven van rond de 100 tot 150 geiten 

waarvan op het bedrijf de melkproduc

tie werd verwerkt tot geitenkaas. in 

de voorbije decennia was er vooral in 

Volop kansen voor professionele 

melkgeitenhouderij  
De melkgeitenhouderij is vandaag nog 

een kleine sector, maar wel een zeer 

mooie niche in de landbouw. Er is echter 

een steeds grotere vraag naar geiten-

kaas. Het aanbod is veel te klein en 

voldoet niet steeds aan wat de consu-

ment vraagt. Dit biedt volop kansen voor 

uitbreiding en/of nieuwe bedrijven.

noordWest europa een forse schaalver

groting. een evolutie die zich de laatste 

jaren ook in de Belgische markt heeft 

voltrokken. 

… naar invulling van een grotere en 

andere marktbehoefte 

Vandaag stijgt de vraag naar geitenkaas 

fors. dat heeft enerzijds te maken met 

het ‘natuurlijke’ imago maar anderzijds 

ook met de koopkracht in noordWest 

europa waar men het zich kan veroor

loven om ‘meer luxueuze’ producten te 

consumeren . 

Volop kansen voor afzet 

de melkprijs wordt geheel bepaald door 

het marktmechanisme van vraag en 

aanbod. een verstoorde afzetmarkt heeft 

in het verleden wel enkele keren geleid 

tot een forse daling van de melkprijs.

doordat het afzetkanaal steeds groter 

wordt, is de melkprijs ook veel stabieler. 

niettegenstaande deze gunstige afzet

positie blijft het uiteraard belangrijk om 

zo goed mogelijke technisch en econo

mische resultaten te halen teneinde een 

goed bedrijfsrendement te realiseren.

ForFarmers Hendrix is van in het begin 

altijd een sterke en betrokken partner 

geweest voor melkgeitenhouders. We 

hebben een team van ervaren specia

listen voor u klaar staan. Zowel voor de 

bestaande melkgeitenhouders als voor 

de starters van morgen kunnen zij voor 

het gewenste advies zorgen. indien u 

interesse heeft, neem dan zeker contact 

op met uw accountmanager of met de 

klantendienst van ForFarmers Hendrix.
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Vleesvee

Uit een analyse, uitgevoerd op basis van 

het Landbouwmonitoringsnetwerk, het 

boekhoudpakket dat beheerd wordt door 

de afdeling Monitoring en Studie van 

het Departement Landbouw en Visserij, 

blijken er grote verschillen te zijn in de 

bedrijfsresultaten tussen zoogkoeien-

bedrijven. Met het concept Vital brengt 

ForFarmers Hendrix de belangrijkste 

aandachtspunten voor een gezonde  

opfok in beeld.

Grote saldo verschillen tussen  

bedrijven

tussen de 50 procent beste bedrijven 

en de andere helft van de bedrijven is 

er een rendementsverschil van meer 

dan 500 euro per zoogkoe. 

de 50 procent bedrijven met het 

hoogste bruto saldo hebben algemeen 

betere technische en economische 

kengetallen: een hogere kalvingsindex 

en een lagere tussenkalftijd, een lager 

sterftepercentage kalveren en een 

betere jaargroei per zoogkoe.

Vruchtbaarheid bij koeien en vitaliteit 

van kalveren

de laatste 2 maanden van de dracht 

verdienen weerstand en complete 

vitaliteit van koe en kalf extra aandacht.  

ForFarmers Hendrix heeft hiervoor een 

krachtvoer specifiek voor zoogkoeien  

 Bovimel Vital (zie kader)  met onder 

meer organisch gebonden spoorele

menten in de markt gezet. Vele veehou

ders maakten hier vorige winter al met 

volslagen tevredenheid gebruik van.

Vital, dé totaalaanpak voor opfok 

vleesvee

ForFarmers Hendrix brengt vanuit het 

concept Vital de belangrijkste aan

dachtspunten en invloedfactoren voor 

een gezonde opfok in beeld. Bijvoor

beeld de effecten van voeding op het 

bevorderen van de vruchtbaarheid van 

koeien, de vitaliteit van pasgeboren 

kalveren en de doorgroei van jongvee.

maar evengoed hoe u via voeding 

schurft minder kans geeft. Kortom met 

de praktische adviezen en producten uit 

het Vitalconcept legt u de basis voor 

een gezonde en probleemloze opfok.

Bovi Mel Vital

Bij de productontwikkeling heeft 

ForFarmers Hendrix de resultaten 

van de gezondheidsstatus van tien

tallen zoogkoeienbedrijven als basis 

genomen.

Voor  de productie van Bovi mel 

Vital wordt gebruikt gemaakt van 

kwalitatief hoogwaardige energie 

en eiwit bronnen. de mineralen en 

spoorelementenverhouding is vol

ledig afgestemd op de behoeften en 

tekorten van zoogkoeien. de spoor

elementen zijn deels in organische 

vorm. Bij organische complexen 

is de benutting beter. de slijmlaag 

op de darmwand bindt deze niet 

waardoor ze beter de darmcellen 

bereiken en de benutting verhoogt. 

Troeven

•  Gezonde sterke zoogkoeien die 

vlot drachtig worden

•  Kortere tussenkalftijd

•  Sterke en vitale dikbilkalveren

•  Minder gezondheidsproblemen

•  Geeft schurft minder kans

Vital totaalaanpak 
voor de opfok van vleesvee  
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 advies

Marktomstandigheden zetten veehouders aan tot maken van scherpe keuzes 

Nu het melkquotum de laatste maanden 

systematisch overschreden werd en 

met de eerste indicaties over onvermin-

derde leveringen, is een superheffing 

in de laatste quotumcampagne meer 

dan waarschijnlijk onvermijdbaar. 

Daarnaast is een periode van lagere 

melkprijzen voor de komende maanden 

haast een zekerheid. Deze 2 fenomenen 

maken dat melkveehouders eerder 

geneigd zijn tot het maken van keuzes 

richting productieresultaten. Om de 

uitbetaalde melkprijs toch op een aan-

vaardbaar niveau te houden, neemt de 

interesse in melkvet en -eiwit opnieuw 

fors toe.

Voedingsvisie F2M 

de vernieuwde voedingsaanpak Feed 

to milk (F2m) van ForFarmers Hen

drix maakt het net heel goed mogelijk 

om te sturen richting productie en/

of gehaltes. naast de penswerkings

indexen verzurings en herkauwindex 

(zie ook artikel rond penswerking 

op pag. 10) biedt F2m nog een hele 

reeks andere unieke kengetallen.                                                                                                                                     

Ruwe celstof, vet, eiwit, suiker en 

zetmeel zijn allemaal nutriënten uit 

het rantsoen die beschikbaar zijn in 

de pens. Ze worden op verschillende 

manieren en met een verschillende 

snelheid afgebroken door pensbacte

riën. de afbraakproducten die hierbij 

vrijkomen zijn vluchtige vetzuren. 

afhankelijk van de hoeveelheid en de 

verhouding van deze vluchtige vetzuren 

in de pens, wordt meer melkvet, eiwit 

of kilogrammen melk gestimuleerd.                                                                                                               

melkvet wordt opgebouwd uit boter

zuur en azijnzuur dat vrijkomt bij de 

pensfermentatie uit celwanden en 

suikers of uit afbraak van lichaams

vet. melkeiwit wordt gevormd uit 

aminozuren die afkomstig zijn uit 

de pensmicroben. deze aminozuren 

lijken erg op die van melkeiwitten.                                                                                                      

de afbraaksnelheid van de verschil

lende energievormen in de pens wordt 

uitgedrukt in PK’s (Pens Koolhydraten) 

en de oplosbaarheid van de verschil

lende beschikbare eiwitten in de pens 

wordt uitgedrukt in Pe’s (Pens eiwit).     

door net te sturen op een gelijktijdige 

beschikbaarheid en de juiste verhou

ding tussen energie en eiwit in het 

rantsoen zorgt F2m voor een betere 

benutting van de voedingsnutriënten en 

is dus een ideaal middel om melkeiwit 

en vet te beïnvloeden.   

afhankelijk van het beschikbare 

ruwvoer en zijn kwaliteit in combinatie 

met uw bedrijfsdoel kan dan worden 

gestuurd op meer kilogrammen vet, 

eiwit en kilogrammen melk. doordat 
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Marktomstandigheden zetten veehouders aan tot maken van scherpe keuzes 
in het rantsoenberekeningsprogramma 

optivoer en de F2m krachtvoeders wordt 

geoptimaliseerd op deze nutriënten en 

vluchtige vetzurenproductie is de voor

spelbaarheid van melkgift en gehalten 

zeer hoog.

Specifieke voeders voor sturing op 

melkeiwit en -vet 

naast sturing via nutriënten ontwik

kelde ForFarmers Hendrix een aantal 

specifieke voeders om meer vet en eiwit 

te produceren. Zo zorgt ProtiBoost meel 

binnen de 48 uur voor een stijging van 

het eiwitgehalte met meer dan 1°. door 

beïnvloeding van de stofwisseling, zet 

ProtiBoost voereiwit efficiënter om naar 

melkeiwit en dat stimuleert het eiwitge

halte in de melk. in combinatie met het 

Feed2milkvoeradvies leidt dit tot een 

stijging van het eiwit en vetpercentage, 

bij een gelijkblijvende tot licht dalende 

melkproductie. daarnaast is ProtiBoost 

ook nog eens heel gemakkelijk te voe

ren, gewoon aan het voerhek, 1 kg per 

koe per dag is voldoende.

De Astro voeders met hun specifieke 

pensbestendige vetten verhogen de 

rantsoendichtheid (meer energie/kg 

ds) waardoor ze een directe invloed 

hebben op het vetgehalte in de melk. 

deze astro voeders kunnen als aanvul

lend voer zowel in de automaat als 

melkstal ingezet worden maar zijn ook 

uitermate geschikt om in de mengwa

gen te doseren.  

Inspelen op ruwvoersituatie 2014

om goed te sturen op gehaltes is 

het dan ook belangrijk welk soort 

energie en eiwit gevoerd wordt. dit 

hangt in grote mate af van de kwa

liteit van het beschikbare ruwvoer.                                                          

algemeen zijn de graskuilen van 2014 

goed verteerbaar met een veel ho

ger eiwitgehalte dan 2013. de vroege 

voorjaarskuilen (voor 10 mei) kenmer

ken zich echter door een lager ds% en 

een hoge verteerbaarheid. Bij de latere 

voorjaarskuilen is dit niet het geval. 

Door de flinke grasgroei zien we juist 

bij deze kuilen een hoger celwandaan

deel, een lagere verteerbaarheid en een 

lager ruw eiwit. deze verschillen tussen 

kuilen onderling hebben een behoorlijk 

effect op de hoeveelheid penskoolhydra

ten en penseiwit voor het melkvee. ook 

de zomerkuilen zijn goed verteerbaar 

maar met een aanzienlijk lager ruw 

eiwitniveau dan de 1° snede. 

maïskuilen van 2014 bevatten wel veel 

Vem’s maar globaal gezien ligt het zet

meelniveau toch lager dan andere jaren. 

de reden hiervan zijn de gemiddeld 

hogere opbrengsten per ha waardoor 

het aandeel kolf ten opzichte van de 

totale plant wat lager komt te liggen.  

Correctie van dit zetmeelniveau met wat 

maïsmeel zal het totale rantsoen net 

wat minder snel maken en zorgen voor 

een beter melkeiwitgehalte. 

een uitgekiend rantsoen is daarom 

uiter mate belangrijk om goed de gehal

tes te kunnen sturen. de ForFarmers 

Hendrix adviseur beschikt niet alleen 

over een rantsoenberekeningsprogram

ma met praktische kengetallen maar 

ook over een gamma krachtvoeders die 

optimaal afgestemd zijn op de huidige 

ruwvoerkwaliteit. Hiermee zal hij dan 

het juiste rantsoen kunnen samenstel

len om het doel van een betere melk

samenstelling te bereiken en te kunnen 

inspelen op de huidige marktsituatie. 

me

TPE

VETWDZ

HerkauwIndex

VerzuringsIndex

Nutriënten WDE

TPK
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 advies

globaal gezien tussen de 6 en 7 maar is 

sterk afhankelijk van het rantsoen dat 

aangeboden wordt. Koeien krijgen een 

steeds sneller rantsoen voorgescho

teld met een steeds groter wordend 

aandeel snel verteerbare koolhydraten.  

Bij pensverzuring verliest het dier zijn 

eetlust wat tot minder voeropname 

leidt en dit resulteert op zijn beurt weer 

tot minder herkauwen. een negatieve 

spiraal dus! Koeien voelen zich minder 

goed, krijgen minder energie binnen en 

verzwakken waardoor ze extra gevoelig 

worden voor allerlei andere aandoenin

gen. Het is dus van absoluut belang om 

pensverzuring te voorkomen. 

Wat men zich echter veelal niet reali

seert is dat een te hoge pH in de pens 

ook tot problemen kan leiden. in een 

te basisch milieu in de pens worden 

een aantal enzymen die de afbraak van 

zetmeel en vetten stimuleren geremd 

waardoor het opgenomen voer niet 

goed verteerd wordt. de ideale pens 

pH behoort dan ook tussen de 6 en 7 te 

liggen. op dit niveau werken de pens

bacteriën ideaal en is het rendement 

voor zowel de koe als de veehouder het 

hoogst. 

Sturen op een goede pensgezondheid  

sturen op een goede pensgezond

heid is precies wat ForFarmers 

Hendrix voor ogen heeft met de 

unieke kengetallen Herkauwin

dex (Hi) en Verzuringsindex (Vi).                                                                              

de Verzuringsindex wordt bepaald 

door de hoeveelheid conserve

ringszuren die in het voer aanwezig 

zijn en de snelheid waarmee het 

voer in de pens wordt afgebroken.                                                                      

de Herkauwindex wordt met name 

bepaald door de deeltjeslengte en de 

afbreekbaarheid van de celwanden 

die in belangrijke mate bepalend zijn 

voor de herkauwactiviteit en dus voor 

de buffering. Voor een goede pensge

zondheid is het van belang dat er een 

evenwicht is tussen de zuurtegraad en 

de buffercapaciteit in de pens.

Penswerking kan omschreven worden 

als het samenspel tussen de miljarden 

micro-organismen in de pens van de 

koe. Een groot deel van de voedings-

stoffen die herkauwers met het voer 

opnemen worden in de pens omgezet 

door micro-organismen. Suikers, zet-

meel, celwanden en eiwitten worden 

omgezet naar vluchtige vetzuren. 

Veranderingen in voer kunnen leiden 

tot verandering in de samenwerking 

tussen deze organismen met mogelijk 

negatieve gevolgen voor de gezondheid 

van de koeien. Penswerkingstoornis-

sen zijn misschien wel de grootse 

probleemveroorzakers in de huidige 

rundveehouderij. Samenspel van 

micro-organismen en structuur sturen 

de pens pH.

een belangrijke voorwaarde voor een 

goede penswerking is de zuurtegraad 

van de pens. de optimale pens pH ligt 

Penswerking verdient grotere aandacht door veehouders 

Tijd

B
uf

fe
rc

ap
ac

it
ei

t

N
at

ri
um

bi
ca

rb
on

aa
t

Zeealgenkalk

Krijt

Magnesiumoxide

een betere sturing op penswerking 

en pensgezondheid biedt dus niet 

alleen voordelen voor de koe maar 

ook voor de veehouder. Koeien met 

een goede penswerking realiseren 

niet alleen een langere carrière op 

het bedrijf maar zorgen ook nog 

eens voor een betere rantsoen

efficiëntie. Dit financiële voordeel 

kan al snel oplopen tot een paar 

€100/koe/jaar.

Bufferend vermogen in relatie tot oplossnelheid.
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 actie

Penswerking verdient grotere aandacht door veehouders 

Rumibuffer en Univit 
buffer als ideale buffers  
tegen pensverzuring 

in veel rantsoenen wordt er gewerkt 

met zuurbuffers om pensverzuring 

te voorkomen. Het meest geëigende 

product hiervoor is natriumbicarbo

naat wat ook door de koe zelf wordt 

geproduceerd. natriumbicarbonaat 

lost echter zeer snel op en zal de 

pH in de pens op korte tijd opnieuw 

doen stijgen. echter even snel als 

het de pens pH doet stijgen, laat het 

hem nadien weer zakken waardoor 

het maar gedurende een beperkte 

periode van het verteringstraject 

efficiënt  is. Net om de vertering 

gedurende de ganse dag te onder

steunen ontwikkelde ForFarmers 

Hendrix een specifiek gamma 

buffers .

Rumibuffer bestaat uit een mengsel 

van zeealgenkalk (50%) en minerale 

buffers (50% combinatie van natri

umbicarbonaat, krijt en magnesi

umoxide). 

Univit buffer bevat naast de com

binatie van verschillende buffers 

ook nog levende gisten. Levende 

gisten zorgen enerzijds voor het 

wegvangen van zuurstof waardoor 

de werking van de celstofsplitsende 

bacteriën extra ondersteund wordt. 

anderzijds stimuleren ze het ver

bruik van suikers en melkzuurcon

sumerende bacteriën waardoor het 

melkzuurniveau in de pens afneemt.  

Profiteer nu van onze speciale actie! Bij een bestelling van 400 kg VitaMilk (of 

meer), ontvangt u een gratis klaverdekje. De actie loopt tot en met april 2015 en 

geldt voor alle VitaMilk-producten.

Gratis kalverdekje 
bij een bestelling van 400kg Vitamilk

VitaMilk Aanvoer eiwitten Inhoud

VitaMilk Basic Plantaardig + weipoeder 21 Re
17 RVet

VitaMilk Classic Plantaardig + weipoeder + WPC 19 Re
16 RVet

VitaMilk Elegant Hoogwaardig weipoeder (WPC) 22 Re
18 RVet

VitaMilk Premium 40% mager melkpoeder + hoogwaardig 
weipoeder (WPC)

22 Re
18 RVet

Welke VitaMilk?

Het Vitamilkassortiment bestaat uit vier 

producten. Vraag uw accountmanager of 

dealer welk product het best past bij uw 

bedrijfsvoering. Voor meer informatie 

over het Vitaassortiment en de nieuwe 

voedingsaanpak, kunt u terecht op onze 

site www.forfarmershendrix.be

Had ik het maar eerder geweten...

Heeft u onlangs nog Vitamilk besteld? 

alle bestellingen vanaf 1 oktober 2014 

van 400 kg of meer worden geregis

treerd. aan het eind van de actie  

periode ontvangt u het kalverdekje.

Direct bestellen

U kunt Vitamilk bestellen bij uw 

accountmanager , dealer of recht

streeks bij onze klantenservice: 

T: +32 (0)51 31 10 54, F: +32 (0)51 31 22 77, 

E: bestel-commande@forfarmers.eu
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Boeren met ambitie

VITA
Dé voedingsaanpak jongvee

Gezondheid
Gemak
Groei

www.forfarmershendrix.be

Vita start beter!

0614B
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