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Kort nieuws

Bezoek ons op Agro Expo in 
Roeselare en Agridagen in Ravels

Op 29, 30 en 31 januari verwelkomen we 

u graag op onze stand op Agro Expo in 

Roeselare. U vindt ons op stand 23,  

linksachter in de hall. 

Van 4 t.e.m. 6 maart kan u ons bezoeken 

op stand 4242 in hall 4 op de Agridagen 

in Ravels. 

We informeren er u met plezier over onze 

nieuwigheden voor de rundveesector. 

Breng ons dus zeker een bezoekje tijdens 

deze beurzen!

Feedmix Balance
Stapelbare energie en eiwitbron die pas in alle rantsoenen

Productomschrijving

Feedmix Balance is een mix van pro-

ducten op basis van ProtiWanze. Tar-

wegistconcentraat ProtiWanze is een 

vloeibaar voedermiddel en komt vrij bij 

de winning van bio-ethanol uit tarwe. 

Algemene eigenschappen

Feedmix Balance is een zeer smakelijk 

en stapelbaar product, dat zowel ener-

gie als eiwit bevat. Omdat het zowel 

energie als eiwit bevat, is Feedmix 

Balance een zeer goede vervanger 

voor ruwvoeder en bijproducten. Het 

product heeft goede plakeigenschap-

pen in het rantsoen en vermindert de 

kans op selectie in het rantsoen. Het 

past dit jaar zeer goed bij de minder 

goede graskuilen die vaak te weinig 

eiwit bevatten. 

Opslag en houdbaarheid

Door het toevoegen van de droge 

grondstoffen is Feedmix Balance 

perfect stapelbaar en zeer makkelijk 

in te kuilen. Wanneer het product goed 

ingekuild is dan is het ook minimaal  

3 maanden houdbaar.

Wil je meer uitleg over Feedmix  

Balance? Neem dan contact op  

met onze DML afdeling via  

dml.belgium@forfarmers.eu 
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Voorwoord

Meer melk of vlees  
uit Ruwvoer!

“En hoe was je dag, Luc?”, vroeg 

m’n vrouw toen ik terugkwam van 

een dag klantbezoeken. “Ik heb 

ervan genoten”, zei ik. “Waarom 

heb je dan zo genoten”, vroeg ze 

zich af. “De rundveehouderij is een sector die 

vandaag enorm wordt uitgedaagd. Ik had 

vandaag gesprekken over het Stikstofarrest, 

C02-uitstoot, de dure grondstofprijzen en de 

wisselende ruwvoerkwaliteit. Desondanks zijn de 

vlees- en melkprijzen positief. Het is belangrijker 

dan ooit om veel melk/vlees uit ruwvoer te 

halen.” Als ForFarmers is het onze taak om 

voeroplossingen aan te bieden en de klant te 

helpen bij zijn doelen. Daarom ben ik ook zeer 

fier om RumaxX voor te stellen. RumaxX helpt de 

koe om ruwvoer beter om te zetten naar melk. 

Ook nieuw in ons assortiment is Health Protect. 

Health Protect is een ForFarmers additief 

waarvan onderzoek heeft aangetoond dat na acht 

weken het celgetal tot 20% verlaagt en het 

vermindert de nieuwe mastitisgevallen tot 42%. 

Bij een goed gemengd rantsoen komt veel kijken. 

Naast het optimaliseren en juist mengen van het 

rantsoen, vragen ook de gezondheid van uw 

koeien en het selecteren van de juiste grondstof-

fen voor het hoogste voersaldo veel kennis en 

vakmanschap. Het rundveeteam van ForFarmers 

heeft hiervoor afgelopen najaar een training 

gevolgd. En om diezelfde reden werd ook 

Maatwerk By ForFarmers geïntroduceerd. In de 

speciale bijlage vindt u meer informatie terug 

over onze Terra+ aanpak. Hoe kunnen we onder 

de huidige marktomstandigheden op een 

efficiënte manier komen tot voldoende en 

kwalitatief ruwvoer? Want meer melk/vlees uit 

ruwvoer is belangrijker dan ooit! Veel leesplezier 

en een gezond 2022 gewenst vol warme momen-

ten met uw naasten!

Luc Augustyns

Commercieel Manager Herkauwers

Reageren?
Mail naar info@forfarmers.be

ForFarmers, the total feed business. 

Onze slagzin klinkt u misschien wel 

bekend in de oren. Maar wat betekent 

dat nu ‘total feed’? Wel, naast meng

voer en advies levert ForFarmers ook 

DML (Dry, Moisture & Liquid): droge 

grondstoffen, vochtige en natte 

bijproducten.

“Duurzaamheid wordt in de agrarische 

sector steeds belangrijk. Onze Total 

Feed Support afdeling is daar een heel 

mooi voorbeeld van”, aldus Total Feed 

Support Manager Wim De Lathauwer. 

“Door te werken met reststromen uit de 

voedingsindustrie helpen we bouwen 

aan een duurzame en circulaire land-

bouw. Om dit te bereiken, hebben we 

goede partnerships nodig met bedrijven 

uit die voedingsindustrie. Door onze 

positie in de markt zijn we daar dan ook 

toe in staat.”

“Als DML-trader zijn wij ervoor verant-

woordelijk om de reststromen uit de 

voedingsindustrie weg te zetten. Voor-

beelden hiervan zijn bierdraf, perspulp 

of chicoreipulp. Door die producten zo 

dicht mogelijk in het afzetgebied aan te 

bieden, beperken we het aantal kilome-

ters van de vrachtwagens. Bierdraf uit 

een Limburgse brouwerij, vervoeren we 

bijvoorbeeld niet naar de kust. Hierdoor 

dragen we ons steentje bij aan een 

duurzame veehouderij”, begint Karin 

Raemdonck, DML-trader bij ForFarmers 

België. “Prioritair hierbij is uiteraard 

dat die restproducten steeds passen in 

het rantsoen van de dieren. Kwaliteits-

borging staat hier centraal. Vandaar dat 

wij steeds in direct contact staan met 

de voerspecialist, de vertegenwoordi-

ger en de veehouder zelf. Veehouders 

die bijvoorbeeld non-GMO voeren of 

die voor bio kiezen, kunnen ook steeds 

met DML aan de slag én dat steeds in 

samenspraak met de vertegenwoordi-

ger of specialist. Bovendien hebben we 

bij DML te maken met heel variabele 

stromen. Hiermee bedoel ik dat we erg 

afhankelijk zijn van het aanbod”, vult 

Gwen Rutsaert, medewerkster DML, 

nog aan.

Wist u dat ForFarmers  
ook DML levert?

Wilt u meer weten over ons  

DML-aanbod? Aarzel dan niet om de 

DML-afdeling te contacteren via  

dml.belgium@forfarmers.eu.

MEER INFO? 

Bezoek ons op Agro Expo in 
Roeselare en Agridagen in Ravels

Volgt u ons al op social media?
Wist u dat ForFarmers actief is op 

verschillende social media kanalen? 

U kunt ons onder andere vinden op 

Facebook, LinkedIn en Instagram. 

Door onze pagina’s te liken en te 

volgen bent u steeds als eerste op de 

hoogte van onze laatste nieuwtjes en 

krijgt u regelmatig handige tips voor 

uw bedrijf. 

ForFarmers Belgium

ForFarmers N.V.

forfarmersbelgium
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 Bedrijfsreportage

“Dankzij onze blijvende samenwerking geraken we verder vooruit”
Op bezoek bij melkveehouders Nicolas Bavay en Laurence Branche

In het dorpje Horrues, in Henegouwen, 

wonen Nicolas Bavay en Laurence 

Branche samen met hun 2 dochters. We 

gingen op bezoek en luisterden naar hun 

verhaal. Ze vertelden ons over de bijna 

20 jaar lange evolutie van hun melkvee

bedrijf. Vandaag de dag melken ze 

gemiddeld 70 koeien met een melkrobot 

en hebben ze een gemiddelde van 10 870 

liter melk. De productie is sinds 2002 

trouwens altijd blijven stijgen.

Bedrijfsgeschiedenis en evolutie van de 

technische resultaten

Nicolas Bavay: “In april 2002 heb ik de 

boerderij van mijn schoonouders 

overgenomen én hebben we ook het 

quotum van mijn eigen ouders hierbij 

samengevoegd. Dat zorgde in totaal voor 

een quotum van 465 000 liter. In die tijd 

melkten we in een 2x6 melkstal en was 

de stal uitgerust met een krachtvoerau-

tomaat met twee voerbakken. Wij hebben 

bovendien altijd op de boerderij zelf onze 

vaarzen opgefokt en gefocust op 

genetica. Dat is namelijk een heel 

belangrijk punt wanneer het gaat over 

technische resultaten. Daarnaast telen 

wij ongeveer 28 ha weide, 22 ha maïs, 

ongeveer 20 ha granen en 3 à 4 ha 

bieten. 

Michael Strubbe, Verkoopleider en 

Robotspecialist bij ForFarmers, herinnert 

zich nog goed dat hij in 2003 met Nicolas 

begon samen te werken. Michael: “Op 

dat moment startte men ook met het 

gebruiken van een voermengwagen en 

werd het dus nog belangrijker om over 

rantsoenen te spreken.” Nicolas: “We zijn 

in 2004 gestart met melkcontrole, 

waardoor we de resultaten heel goed 

konden opvolgen. Één jaar later konden 

we vervolgens de eerste cijfers interpre-

teren. We zaten toen op 7884 liter per koe 

voor 578 kg vet + eiwit. Deze cijfers zijn in 

de loop der jaren alleen maar beter 

geworden. In 2012 kozen we er dan voor 

om over te schakelen op robotmelken met 

een DeLaval robot (Feed First System). 

Daarvoor hebben we onze bestaande stal 

geoptimaliseerd. De eerste tien jaar dat 

we melkten, dus zonder robot, hadden we 

9676 liter melk voor 700 kg vet + eiwit. Na 

een jaar robotmelken hadden we 10 068 

liter en 741 kg vet + eiwit bereikt. Vandaag 

zitten we al op 10870 liter en 835 kg vet + 

eiwit.  Gedurende die 20 jaar is de 

melkproductie dus met 40% gestegen en 

de geleverde kg vet + eiwit zelfs met 45%! 
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“Dankzij onze blijvende samenwerking geraken we verder vooruit”
Op bezoek bij melkveehouders Nicolas Bavay en Laurence Branche

Als je daarop terugkijkt, kunnen we dus 

wel stellen dat we het niet slecht gedaan 

hebben.”

Focus op voerschema’s

Deze mooie resultaten bereikte Nicolas 

dankzij verschillende factoren: genetische 

verbetering, evolutie van de melktech-

niek, een dagelijks sterk bedrijfsmanage-

ment, maar vooral door een goeie focus 

te hebben op het voeder dat de dieren 

dagelijks krijgen. Nicolas verduidelijkt 

even: “Voor mij is winstgevendheid uiterst 

belangrijk.” Daarom werkt hij al jarenlang 

samen met de adviseurs van ForFarmers 

en volgt hij hun plan van aanpak nauw-

gezet op:

•  0-3 weken: de kalveren krijgen 

melkpoeder en vlokkenpoeder én vers 

water ter beschikking

•  Op 3 weken: Nicolas gebruikt al sinds 

het begin Vita Super Pens Start, het 

meest geconcentreerde kalvervoer van 

ForFarmers met ongeëvenaarde 

groeiprestaties. Dit kalvervoer is steeds 

in combinatie met hooi ad-lib.

•  Tijdens het speenproces wordt 

gedurende drie weken overgeschakeld 

op een mengsel van hooi, luzernehooi, 

granen, Combimix soja/raapzaad en 

mineralen. Dat verstrekt Nicolas tot de 

leeftijd van 6 tot 8 maanden aan zijn 

kalveren.

•  Vanaf 8 maanden geeft hij de kalveren 

een mengsel van hooi (2/3) – maïs (1/3) 

– Combimix soja-raapzaad-mineralen. 

Dat wordt jaarlijks onderzocht aan de 

hand van analyses.

•  Bij de droge koeien zijn de verhoudin-

gen omgekeerd: 2/3 maïs – 1/3 

voordroogkuil. Daaraan voegt Nicolas 

Translac Brok Unique toe, 2,5 kg per 

dag. Dat is een gemakkelijke én 

efficiënte manier van werken.

•  Tijdens het afkalven houdt Nicolas zich 

altijd aan een vast protocol. Hij dient 

binnen een halfuur na afkalven Quick Fit 

toe. Dat is als het ware een hersteldrank 

voor de koeien. Nicolas: “Als we Quick 

Fit te laat toedienen, dan drinken de 

koeien het niet meer op. Daarom moet 

je het meteen toedienen. Zo verzeker je 

een vlotte start.” Na het toedienen van 

Quick Fit blijven de koeien vervolgens 

nog 12 tot 24 uur in de afkalfstal, zodat 

ze gecontroleerd kunnen worden op 

eventuele problemen, denk maar aan de 

melkziekte.

•  Het rantsoen van de melkkoeien wordt 

systematisch aangepast wanneer de 

silo’s gewisseld worden, maar is 

gebaseerd op: maïs, geplette maïs, 

kuilgras, perspulp, Combimix soja-kool-

zaad, … Aan de robot verstrekt Nicolas 

drie voersoorten. Ten eerste Supple-

ment 40, een eiwitkern in korrel die het 

eiwitgehalte in het rantsoen in 

evenwicht brengt. Ten tweede Fresh 

Cow Support om de vruchtbaarheid van 

de koeien aan het begin van de lactatie 

te ondersteunen door de negatieve 

energiebalans te beperken. Tot slot 

voert Nicolas ook nog RoboLac, wat 

zorgt voor een vlotte loop op de robot. 

Nicolas: “Sinds we RoboLac voeren, 

blijven de koeien niet zo vaak meer 

hangen in de wachtruimte.” Tijdens de 

zomermaanden zet Nicolas ook nog 

MilkPower in. Deze specifieke vetbron 

vermindert de gevolgen van hittestress 

doordat dit product super-

geconcentreerde energie levert.

Volgens Accountmanager Sylvain 

Baugnies is het helemaal geen toeval dat 

het bedrijf van Nicolas en Laurence de 

afgelopen jaren zulke goede resultaten 

heeft geboekt. “Tijdens mijn bezoeken 

valt het me altijd op hoe sterk Nicolas 

focust op de voerschema’s die hij samen 

met ons heeft opgesteld. Bovendien werkt 

Nicolas voor zijn ruwvoeder ook volgens 

ons Terra+ concept. Zo maakte hij de 

afgelopen drie jaar gebruik van het 

inkuilmiddel SiloSolve®FC, wat ervoor 

zorgt dat er geen broei in zijn kuilen 

optreedt.”

Enkele jaren geleden, in 2017, orga-

niseerde ForFarmers een oriëntatie

cursus robotmelken op het bedrijf van 

Nicolas en Laurence. Nicolas: “Velen 

zullen zich deze interessante dag wellicht 

nog herinneren. Dat is een van de vele 

geweldige ervaringen die wij met 

ForFarmers meegemaakt hebben.  

Door onze blijvende samenwerking met 

ForFarmers slagen wij erin om stappen in 

de goeie richting te blijven zetten.”

Toekomstplannen

De ambitie om het ook in de nabije 

toekomst nog beter te doen, ontbreekt 

zeker niet bij deze melkveehouders. 

Binnenkort zullen ze hun DeLaval 

VMS-robot vervangen door een nieuwe 

VMS 310. “We willen graag de melktech-

niek, de tochtdetectie en de vrucht-

baarheid nog verder optimaliseren. Naast 

een investering in een nieuwe robot, zijn 

we ook van plan om een voeraanschuif-

robot te kopen. Dit zal de koeien nog extra 

stimuleren om te bewegen, zeker ’s 

nachts.” Kortom: bij het gezin Bavay – 

Branche doen ze er alles aan om hun 

bedrijf stap voor stap nóg beter te maken.
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 Gemengd voeren

“Ons team vindt voor elke  
bedrijfssituatie een oplossing”
Het rundveeteam van ForFarmers wil hun klanten steeds beter bedienen in deze uitdagende tijden. En net daarom hebben 

ze onlangs een studiedag gemengd voeren gevolgd. Deze winter is het een uitdaging om de rantsoenen te optimaliseren. 

Zowel qua inhoud maar zeker ook qua mengresultaat. En net dat is essentieel als we de productie van onze klanten op peil 

willen houden. Het rundveeteam van ForFarmers is met deze studiedag gemengd voeren meer dan voldoende gewapend om 

voor elke situatie een passende oplossing te vinden. En jij, als klant, zal er wel bij varen.

Eerst even het rantsoen correct rekenen en een laadlijst maken

Ze volgen het volledige mengproces van dichtbij

We controleren steeds het resultaat. Is alles goed gemengd?

Wat vertelt de mest ons? Is alles goed verteerd?

De schudbox geeft onmiddellijk een duidelijk beeld van de mengkwaliteit

Ook de koeien vertellen veel over de mengkwaliteit van het rantsoen
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Maatwerk by ForFarmers: 
specifiek voor uw bedrijf, in functie  
van uw ruwvoer

Elk jaar opnieuw zijn de geoogste 

ruwvoeders anders. Ook dit jaar is de 

variatie in het gras en de maïs zeer 

groot. Daarom kan het enige tijd in 

beslag nemen om uw rantsoen weer 

volledig op punt te stellen. Om u 

daarbij te helpen, heeft ForFarmers 

Maatwerk by ForFarmers ontwikkeld.

Maatwerk by ForFarmers is een voer  

dat wij specifiek voor uw bedrijf samen

stellen en produceren. Met Maatwerk 

by ForFarmers kunt u zeer snel 

inspelen op de kwaliteit van uw 

ruwvoer. Niet alleen snel, maar ook 

veel juister. Met Maatwerk by 

ForFarmers  hebben we namelijk 

bredere gebruiksmogelijk heden van 

verschillende soorten enkelvoudige 

grondstoffen. Op die manier weet u als 

melkveehouder steeds dat u niet te 

veel, maar zeker ook niet te weinig 

voert. En dat resulteert uiteraard in een 

betere melkproductie tegen een 

scherpere prijs.

Maatwerk by  
ForFarmers betekent:

•  Specifiek voor uw bedrijf samen-

gesteld en geproduceerd

•  Brede gebruiksmogelijkheden van 

enkelvoudige grondstoffen

• Geen investering in extra opslag

•  Optimale dosering van kleine 

toevoegingen

•  Minder arbeid, makkelijker 

werken en geen kans op fouten

•  Maak gebruik van de kennis van 

de ForFarmers specialist

•  Maximale benutting van uw eigen 

ruwvoer

Wenst u hier graag meer informatie 

over? Aarzel dan niet om contact op te 

nemen met uw accountmanager. U kunt 

ook steeds onze klantendienst bereiken 

via info@forfarmers.be of 051 33 57 60.

MEER INFO? 

Maatwerk by ForFarmers 
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Enkel de noodzakelijke nutriënten worden aangevuld met een maatwerkmix.
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 Nieuw in ons assortiment

Tegen een lage investering de voer

winst verhogen: dat kan met RumaxX, 

een nieuwe toevoeging voor melkvee

rantsoenen. RumaxX helpt de koe om 

ruwvoer beter om te zetten naar melk. 

Zonder verdere aanpassingen in het 

rantsoen stijgt de melkproductie, met 

behoud van vet en eiwitgehaltes. 

RumaxX werkt zowel bij goede als 

mindere kwaliteit ruwvoer. Dus ook bij 

de mindere kuilkwaliteit van dit jaar 

kan het een doeltreffende oplossing 

zijn om de melkproductie beter op peil 

te houden.

RumaxX bestaat uit plantextracten die 

de pensmicroben stimuleren en 

daarmee zorgen voor een efficiëntere 

omzetting van ruwvoer naar melk. Ook 

voor minder goede graskuilen van 2021 

is RumaxX de oplossing. Na een 

aanpassingsperiode van circa 2 weken 

zijn de effecten op de melkproductie al 

zichtbaar en stabiel.

Resultaat voerproeven:  

1,3 kg meer melk

In voerproeven onder gecontroleerde 

omstandigheden resulteerde toepassing 

van RumaxX consequent in een melkpro-

ductiestijging van 0,9 kg/koe/dag en een 

lichte toename van het vetgehalte. 

Omgerekend naar meetmelkproductie 

betekent dit een toename van de 

meetmelkproductie met 1,3 kg/koe/dag. 

“Op een een-
voudige manier 
meer melk uit 
eigen ruwvoer”
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voerwinst van € 75, per koe per jaar 

worden behaald.

Toepassing

RumaxX kan worden toegepast in 

maatwerkvoer (lees meer over Maatwerk 

by ForFarmers op pagina 7 van deze 

Voertaal). Rumaxx is non-GMO en dus 

ook geschikt voor VLOG-bedrijven.  

In combinatie met de lancering van 

RumaxX, lanceert ForFarmers ook een 

nieuw krachtvoer: PowerLac. PowerLac 

is een aanvullend krachtvoer waarin 

standaard RumaxX is toegevoegd. 

RumaxX is exclusief verkrijgbaar via 

ForFarmers. 

Makkelijk inzetbaar

RumaxX is interessant voor veel melk-

veehouders. Zeker met de huidige hoge 

melkprijzen. Met het toevoegen van 

RumaxX of het voeren van PowerLac 

kunt u eenvoudig uw voerwinst verhogen. 

Ook voor melkveehouders die meer melk 

willen uit eigen ruwvoer is RumaxX de 

beste oplossing. U hoeft namelijk geen 

extra krachtvoer te voeren om meer 

melk te realiseren. Wanneer je uw 

melk-, vet- en eiwitproductie wenst te 

verhogen, dan is RumaxX de oplossing. 

En de makkelijkste weg naar dit betere 

resultaat is PowerLac.

Waar melkproductiestijging vaak 

gepaard gaat met een daling van het 

vet- en eiwitgehaltes, blijven de gehaltes 

bij RumaxX minimaal gelijk.

Extra voerwinst van € 75, per koe  

per jaar

Afgezien van toevoeging van RumaxX in 

het krachtvoer, hoeft de melkveehouder 

niets aan te passen om de melkproduc-

tiestijging te behalen. Vanwege de 

relatief geringe investering kan hiermee 

bij de huidige melkprijs van € 0,38/kg 

melk op eenvoudige wijze een extra 

PowerLac

✔ Nieuw krachtvoer met RumaxX

✔ Hoog aandeel glucogene energie

✔ Hoog aandeel bestendig eiwit

✔  Eenvoudig te gebruiken, geen 

andere aanpassingen nodig

✔  Extra melk uit ruwvoer met 

behoud van gehaltes

✔ Bewezen resultaat

NIEUW: 
Health Protect ter 
ondersteuning van 
de uiergezondheid

ForFarmers lanceert Health Protect: 

een additief ter ondersteuning van de 

uiergezondheid. Eigen onderzoek toont 

aan dat na acht weken het celgetal tot 

20% verlaagt dankzij de toevoeging van 

Health Protect. Ook zorgt Health Protect 

voor minder mastitis-incidenten (tot 

maar liefst 42% minder). Health  

Protect is beschikbaar in zakgoed 

maar kan ook gewoon toegevoegd  

worden aan uw krachtvoer. Wenst u 

hier graag meer over te weten? Aarzel 

dan niet om ons te contacteren via  

info@forfarmers.be of via 051 33 57 60.
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Vleesvee

Optimaliseer het afmestresultaat 
op uw bedrijf!
Ondanks de huidige betere rundsvlees

prijzen, gaat de koude sanering in de 

vleesveesector nog steeds verder. In de 

markt vertaalt zich dat in een lager 

aanbod magere dieren aan erg dure 

aankoopprijzen. Bovendien doen de 

dure vleesveekalveren vermoeden dat 

dit niet snel zal veranderen. De 

rundsvleesprijzen zitten dan wel in de 

lift, maar de turbulentie op de grond

stoffenmarkt en de extreme zomers 

zorgden ervoor dat de ruwvoer en 

krachtvoer voorraden zeer krap en 

duur geprijsd zijn, evenals de prijzen 

van bijproducten en van stro. Voor 

vleesveehouders betekent dat dat alles 

wat aangekocht wordt, ook moet 

renderen. Hieronder leest u hoe wij u 

daarbij optimaal kunnen ondersteunen.

Met Beef- en Bovi Mash  
behaalt u een optimaal  
afmestresultaat
Bij de afmest van koeien zijn het de 

lange, grote en dikke koeien die het 

meeste potentieel hebben om vlees aan 

te zetten. Maar hoe komt u nu tot een 

goed afmestresultaat?

1.  Zorg van bij de start voor een gezond 

dier met een goede penswerking.  

Bij guste koeien die uit de weide ko-

men en worden afgemest is dat in de 

meeste gevallen in orde.

2.  Drijf vervolgens het rantsoen en de 

krachtvoergift op. 

Onderhoud hierbij het eiwitniveau, 

maar verhoog wel het energie- en 

zetmeelniveau. 

Kies bij deze tweede stap voor de 

hoogenergetische en zetmeelrijke Beef 

Mash (voor stieren) en Bovi Mash (voor 

koeien). Door hun uitgekiende en vaste 

samenstelling met de beste en meest 

hoogwaardige grondstoffen blijft u het 

optimale afmestpotentieel benutten. In 

vleesaanzet per dier per dag kunnen 

zowel stieren als koeien die gevoerd 

worden met Beef- en Bovi Mash het 

maximale behalen in vergelijking met 

een goedkopere all-mash, die vaak een 

wisselend grondstoffenpatroon heeft 

afhankelijk van de kostprijs op dat 

moment. Vaak wordt een goedkopere 

all-mash dan gecombineerd met betaal-

bare bijstromen zoals aardappelpuree. 

Maar ook hier raden wij u steeds aan 

om de voederwaardeprijs voor ogen te 

blijven houden en te evalueren wat deze 

bijstroomproducten aan het rantsoen 

bijbrengen (bv. soms interessant in 

kader van extra zetmeel). 

Kies in de eindafmest voor  
de natuurlijke vetkern  
Finish Beef
Om extra rendement te behalen, raden 

wij u bij de eindafmest van koeien en 

stieren aan om Finish Beef in te zetten: 

een 100% natuurlijke vetkern zonder 

chemische behandeling. Finish Beef 

verstrekt u aan uw stieren en koeien 

gedurende de laatste 6 à 8 levensweken 

(1 kg/stier/dag en 1,5 kg/koe/dag).

✔  Zeer goed verteerbaar en zorgt voor 

een rijper, vetter en nog beter 

afgewerkt dier.

✔  Erg smakelijk en dus opname-stimu-

lerend, zodat uw dieren blijven vreten 

tot de laatste dag. 

✔  Uw dieren beginnen op korte termijn 

te zweten, wat erop wijst dat ze vlot 

binnenvet aanzetten.

✔  Hogere groei, een superieure vlees-

kwaliteit en betere vleesbewaring. 

Finish Beef is een grof gemalen mix, die 

dient als energiebooster en is enkel in 

bulk beschikbaar en bij voorkeur met 

een vijzelwagen te leveren.

Kortom: met Beef Mash of Bovi Mash 

als afmestformule in combinatie met 

Finish Beef in de eindafmestfase 

realiseert u als vleesveehouder een 

maximaal gewicht en tegelijk een 

superieure vleeskwaliteit (smaak, 

textuur, vleeskleur, drip, …). Die extra 

kilo’s vlees vertalen zich vervolgens in 

euro’s en zo ziet u zienderogen uw 

rendement stijgen. En daarvoor is toch 

enkel het beste goed genoeg?

MEER INFO? 
Wenst u graag meer informatie? 

Contacteer ons dan via  

info@forfarmers.be of via 051 33 57 60
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Kalveropfok

Zo voorkomt u een speendip 
bij uw kalveren!
Kalversterfte komt het vaakst voor 

tijdens de melkperiode. De hoge kosten 

tijdens de melkperiode vormen veelal 

de aanleiding om kalveren al vroeg te 

spenen. Echter, het is alleen mogelijk 

om dat zonder groeidip te doen als de 

pens op het moment van spenen 

voldoende is ontwikkeld. De hoeveel

heid en de lengte van de penspapillen 

moeten voldoende zijn en de pens moet 

op het moment van spenen voldoende 

pensbacteriën en protozoën bevatten. 

Kies voor de juiste speenstrategie

Alvorens u start met het spenen van uw 

kalveren, moeten uw kalveren minstens 

drie opeenvolgende dagen minimaal  

1 kg kalvervoer per dag opgenomen 

hebben. Het kalf kan dan voldoende 

energie opnemen om een speendip te 

beperken en heeft het de capaciteit om 

de opname van kalvervoer snel te 

vergroten. De krachtvoeropname op het 

moment van spenen moet 2 kg zijn. 

Op veel bedrijven vindt het spenen 

plaats volgens een opfokprogramma op 

een vooraf bepaalde leeftijd. Het nadeel 

hiervan is dat nog niet alle kalveren de 

gewenste opname van krachtvoer 

hebben bereikt en zo meer risico lopen 

op een vermindering van de daggroei. 

Bepaal daarom het speenmoment door 

de krachtvoeropname als criterium 

voor het spenen te gebruiken, in plaats 

van de leeftijd.  De beste benadering is 

om met een schema in verschillende 

stappen te werken. Hierbij bouwt u het 

aanbod van melk in drie stappen af. 

Houd elke stap 5 tot 7 dagen aan, 

alvorens u overgaat tot een volgende 

vermindering van de melk. Bij de laatste 

stap gaat u over van twee keer per dag 

naar één keer per dag kunstmelk 

voeren. Deze strategie zorgt voor een 

hongergevoel bij de kalveren en 

motiveert ze om de krachtvoeropname 

te vergroten.

Optimaal speenmanagement

1. Beperk stressmomenten

Om een speendip te vermijden, is het 

bovendien belangrijk om stressmomen-

ten bij uw kalveren tot een minimum te 

beperken. Wilt u de huisvesting van uw 

kalveren veranderen? Wacht dan tot 

enkele weken na het spenen. Het 

spenen zelf zorgt al voor stress, dus nog 

een extra stressfactor erbij, zou te veel 

zijn voor het kalf. Voorkom dat de 

stressmomenten samenvallen en streef 

naar één stressfactor per week.

2.  Kies voor Vitaproducten met het 

unieke aroma

Zorg ervoor dat voedermiddelen 

(kunstmelk en krachtvoer) het kalf niet 

in de war brengen. ForFarmers heeft 

aan alle producten van het VITA-assorti-

ment voor kalveren éénzelfde uniek 

aroma toegevoegd, zowel aan de 

kunstmelk als aan het krachtvoer. 

Dankzij de uitvoerig geteste toevoeging 

van deze aromamix ervaart het kalf 

dezelfde smaak en geur bij het Vita-

krachtvoer als bij de kunstmelk  

(VitaMilk). Hierdoor verloopt het spenen 

voor het kalf een stuk rustiger en is de 

speendip bijna verwaarloosbaar. 

Hierdoor vermijdt u een groeistilstand, 

wat uiteraard resulteert in extra rende-

ment. Tot slot verbetert u hiermee ook 

uw werkgemak. Minder werk dus, en 

meer werkplezier! Bovendien wordt in 

zowel VitaMilk als in het Vita-krachtvoer-

gamma een aparte premix Care+ 

toegevoegd. Dit zorgt voor extra weer-

stand en darmgezondheid van het kalf.

MEER INFO? 
Kijk dan op de website  

www.forfarmers.be/rundvee of 

contacteer ons via info@forfarmers.be
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RumaxX: meer melk, meer rendement

Meer informatie? 
www.forfarmers.be • info@forfarmers.be • +32 (0)51 33 57 60

RumaxX
Meer melk, meer rendement

Tegen een lage investering de voerwinst verhogen: dat kan met RumaxX, een nieuwe toevoeging 
voor melkveerantsoenen. RumaxX helpt de koe om ruwvoer beter om te zetten naar melk. 
Zonder verdere aanpassingen in het rantsoen stijgt de melkproductie, met behoud van vet- en 
eiwitgehaltes. RumaxX werkt zowel bij goede als mindere kwaliteit ruwvoer. Dus ook bij de 
mindere kuilkwaliteit van dit jaar kan het een doeltreffende oplossing zijn om de melkproductie 
beter op peil te houden.

✓ Resultaat voerproeven: 1.3 kg meer melk
✓ Extra voerwinst van € 75,- per koe per jaar


