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“Plus 2° vet en 
plus 1,7° eiwit!”
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Colofon
voertaal rundvee is een uitgave van ForFarmers 
Hendrix. voor meer informatie kan je terecht bij 
ForFarmers Hendrix: +32 (0)51 33 57 60. over-
name van de artikelen is mogelijk na toestemming 
van de redactie en met bronvermelding.

Kijk voor meer informatie op 
www.forfarmershendrix.be

In de zomer kan rundvee flink last hebben 

van de hitte, vaak eerder dan we denken . 

Dit heeft behoorlijke gevolgen voor de 

technische resultaten. Bij melkvee ver-

oorzaakt hittestress melkproductie- en 

gehaltedaling, verhoging van het celgetal  

en een verminderde vruchtbaarheid.

Minder goede groeiresultaten bij vleesvee 

- afgemest in de zomerperiode - zijn ook 

veelal een gevolg van hittestress. Door een 

lagere voeropname vermindert de groei en 

vaak is de vetbedekking ook minder goed. 

Daarom geven we graag enkele tips mee 

om hittestress te voorkomen.

Hittestress kost handen vol geld

advies

Omgevingstemperatuur

Bij hogere temperaturen lukt het dieren 

minder goed om warmte kwijt te raken. 

Belangrijk hierbij is dat de gemiddelde 

dagtemperatuur een groter effect heeft 

dan de minimum en maximum tempe-

ratuur. ook de combinatie met de lucht-

vochtigheid bepaalt of en in welke mate 

dieren last hebben van hittestress.

Effecten op dierprestaties

de dieren vertonen een lusteloos 

gedrag en vreten minder doordat de 

passagesnelheid van het voer daalt. de 

ademhalingsfrequentie stijgt waardoor 

ze extra Co2 uitademen. de hiermee 

gepaard gaande verlaagde concentratie 

bicarbonaat in het speeksel heeft een 

verminderde buffercapaciteit van de 

pens tot gevolg. Naast een lagere op-

name verloopt de vertering dus ook nog 

eens minder efficiënt waardoor de to-

taal benutte energie veel minder wordt. 

dit veroorzaakt bij melkvee een melk-

productie- en gehaltedaling, verhoging 

van het celgetal en een verminderde 

vruchtbaarheid. Bij vleesvee resulteert 

dit in een lagere daggroei.

Maatregelen bij kans op hittestress

goed ventileren, voldoende fris water 

beschikbaar stellen en voermomen-

ten aanpassen zijn enkele algemene 

maatregelen. Pas bij kans op hittestress 

zo nodig ook het voermanagement 

aan. accepteer minstens 5 % restvoer. 

veeg regelmatig het voer voor het 

voerhek aan om de opname te stimu-

leren. voorkom broei in het rantsoen 

en verlaag tijdelijk het krachtvoer. 

deze maatregelen zijn echter niet altijd 
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voorwoord

ForFarmers Hendrix 
op Libramont 

ook dit jaar neemt ForFarmers 

Hendrix deel aan de beurs Libramont. 

van 26 tot en met 29 juli verwelkomen 

we je graag op onze stand, waar we 

je met plezier informeren over onze 

nieuwigheden voor de rundveesector.

Zo laten wij je graag kennismaken 

met de nieuwe Finish Beef, het 

beste voor de gehele afmestketen en 

ProtiBoost, de grondstoffenmix die 

binnen 48 uur voor een verhoging van 

1° melkeiwit zorgt. verder zetten we 

ook Bovimel vital, vita Compleet en 

onze maïs- en graszaden nog even in 

de spotlights.

redenen genoeg dus om ons een 

bezoekje te brengen op stand 90.03 

op Libramont. Neem gerust contact 

op met jouw accountmanager voor 

een gratis toegangskaart.

Wij hopen jou alvast te mogen 

verwelkomen !

Yvan Buddaert, sectormanager 

rundvee

Hittestress kost handen vol geld

voldoende om de gevolgen van hitte-

stress te voorkomen. er zijn veelal ook 

rantsoenmaatregelen nodig! die moeten 

enerzijds gericht zijn op het onder-

steunen van een goede penswerking 

en anderzijds op het zorgen voor een 

extra energieboost. ForFarmers Hendrix 

ontwikkelde enkele producten die de 

dieren helpen om makkelijker de zomer 

door te komen. om de penswerking 

te ondersteunen gaat de voorkeur uit 

naar buffers met levende gisten. die 

nemen zuurstof weg uit de pens (beter 

milieu voor de pensbacteriën) en nemen 

suiker op uit de pensvloeistof (minder 

kans op verzuring). Utomine Buffer is 

hiervoor een zeer geschikt product. om 

de energievoorziening op peil te houden 

is het voeren van propyleenglycol en het 

verstrekken van extra B vitamines aan-

gewezen. Hiervoor is glucolac Plus een 

perfect energiesupplement.

Nazorg

Na de warme periode zullen de dieren 

ineens veel meer gaan vreten. daardoor 

neemt de zurenproductie in de pens toe 
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waardoor er gevaar voor een subacute 

pensverzuring dreigt. Het voldoende 

lang voeren van een buffer na de hit-

testress periode is dan ook absoluut aan 

te raden. Hittestress kan je beperken tot 

een klein brandje, mits je er maar vroeg 

genoeg bij bent en ervoor zorgt dat je 

lang genoeg nablust.

Utomine Buffer

Bevat o.a. levende gisten en natrium-

carbonaat waardoor het goed buffert 

bij snel fermenteerbare rantsoenen. 

Hierdoor herstelt de zuurtegraad in 

de pens en kan pensverzuring voor-

komen worden. adviesdosering: 200 

gr per dier per dag.

Glucolac Plus

Bevat propyleenglycol en extra 

vitamine B. dit zorgt voor de nodige 

energieboost en verbetert de pens-

flora activiteit. Adviesdosering: 250 

- 500 gr per dier per dag afhankelijk 

van de mate van hittestress.
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melkvee

ProtiBoost

ProtiBoost is een mengeling van grond-

stoffen en is bijgevolg verkrijgbaar als 

mix. Het dient te worden verstrekt a 

rato van 1kg per dier en per dag. Je kan 

ProtiBoost best gewoon toevoegen in 

de mengwagen. Je geeft dus 1kg extra 

voer. daarbij mag je rekening houden 

met een verdringing van 0,5kg droge 

stof van het basis mengsel. al de rest 

mag hetzelfde blijven. simpel zat.  

Het basisrantsoen moet uiteraard even-

wichtig zijn. indien dit niet het geval is, 

zal het resultaat ook minder goed zijn.

De proef

de proefopzet bestond uit vier fasen.

Bijna alle deelnemende bedrijven had-

den ook mPr registratie. Bij de andere 

werd mCC als controle punt genomen.

Een verhoging van 2° vet en 1,7° eiwit 

klinkt je ongetwijfeld als muziek in de 

oren. Het mooie is dat het ook echt reali-

seerbaar is met ProtiBoost. In opdracht 

van ForFarmers Hendrix hebben twee 

eindejaarstudenten een proef opgezet op 

een twintigtal bedrijven. Filip Geerinck, 

Bachelor Agro- en Biotechnologie van 

KaHo Sint-Lieven deed dit in Vlaanderen. 

En Frederique Lorge, Master in Agro- en 

Biotechnologie van Provinciale Hoge-

school Henegouwen in Ath, nam Wallonië 

voor haar rekening. De proef in Wallonië 

loopt nog, maar de resultaten uit Vlaan-

deren kunnen we je nu al presenteren. 

+2° vet en +1,7° eiwit?

Het kan met ProtiBoost!

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Basissituatie +ProtiBoost  Zonder ProtiBoost +ProtiBoost

  6 weken 6 weken 6 weken

mPr-staalname mPr-staalname mPr-staalname mPr-staalname

Resultaten

de resultaten van ProtiBoost laten niet 

lang op zich wachten. Binnen de 48 uur 

hebben we  het volledige resultaat.  

de gemiddelde stijging was maar liefst 

2,06° vet en 1,72° eiwit.

In de onderstaande grafiek kan je de 

verschillen in vet- en eiwitgehalte na 

gebruik van ProtiBoost per bedrijf onder-

ling waarnemen. allemaal haalden ze 

significant hogere gehaltes. Ondertussen 

zijn we er ook al achter waarom het effect 

op het ene bedrijf nog hoger is dan op het 

andere. via een rantsoenberekening is 

een goede voorspelling mogelijk.
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MEER INFORMATIE?
FORFARMERsHENsdRIx.BE/PROTIBOOsT

eén van de deelnemende bedrijven 

aan de ProtiBoost proef is dat van 

geert de Brabander en monique van 

de sompele. geert en monique runnen 

samen een melkveebedrijf in oedelem. 

in 1992 stapte geert mee in het bedrijf 

van zijn vader. en in 1997 namen ze het 

bedrijf volledig over. sinds 5 jaar mel-

ken ze de 120 koeien met twee robots. 

Naast het melkveebedrijf doen ze ook 

aan hoevetoerisme. de gasten kunnen 

er logeren in het prachtige bijgebouw 

dicht bij de hoeve.

“toen ik de vraag kreeg om deel te 

nemen aan de proef heb ik eigenlijk 

onmiddellijk ‘ja’ gezegd. Wie wil er nu 

geen hogere gehaltes? ik stond er eer-

lijk gezegd wel sceptisch tegenover. 

er zijn al zoveel zaken geprobeerd in 

het verleden. Waarom zou dit nu wel 

werken? Het effect van ProtiBoost was 

echter direct zichtbaar via de mCC 

gegevens. ik had onmiddellijk een stij-

ging van 2,1° vet en 1,4° eiwit”, aldus 

geert.  “meestal gaat de stijging van 

de gehaltes gepaard met een lichte 

daling in productie. Bij ons was dit niet 

het geval. Wel integendeel. over de 

ganse proefperiode molk ik 0,83 liter 

extra. toen ik dit zag was ik onmiddel-

lijk overtuigd. Én méér melk én hogere 

gehaltes. Het economisch rendement 

is dan natuurlijk vanzelfsprekend”, 

vertelt een tevreden geert.

Het economisch rendement was bij 

geert en monique het hoogste uit de vol-

ledige proef. dit komt omdat er niet alleen 

hogere gehaltes gerealiseerd werden, 

maar er ook nog een stijging in productie 

was. “Het extra rendement bedraagt bij 

ons dus 58 euro per koe per jaar. dit is 

extreem hoog. met de helft was ik ruim 

tevreden geweest”, lacht geert.

een bijkomend positief effect van 

ProtiBoost is dat het rust brengt in 

de pens. en dat je bijgevolg actievere 

koeien krijgt. “op een robotbedrijf zoals 

dat van mij is dit natuurlijk uitermate 

positief. Het gemiddeld aantal bezoeken 

steeg met 0,18. en de weigeringen 

stegen met 0,24. mijn koeien waren 

duidelijk actiever. de lactatiedagen 

zijn ondertussen opgelopen tot 210. 

ForFarmers Hendrix adviseerde mij 

om tijdelijk te stoppen met ProtiBoost 

omdat het rendement daalt naarmate 

de koeien verder in lactatie komen. ik 

zag dat mijn eiwit gehalte onmiddellijk 

daalde. daarom vond ik het toch wat 

spijtig om er mee te stoppen. maar 

straks kalven er weer een deel koeien 

af en dan zal ik onmiddellijk opnieuw 

ProtiBoost gaan voeren”, voegt geert 

er nog aan toe.

deelnemend bedrijf de Brabander - Van de sompele uit Oedelem

Economisch resultaat

extra voeren kost uiteraard extra geld. 

maar dit kan je gemakkelijk terugver-

dienen door de hogere gehaltes. Uiter-

aard werd dit allemaal mee genomen 

in de proef. Want hoge gehaltes is 

natuurlijk mooi. maar het moet wel 

geld opbrengen. Wanneer we rekening 

houden met de kostprijs van ProtiBoost, 

de ruwvoerverdringing en de extra ge-

haltes, dan kwamen we tijdens de proef 

tot een extra rendement van 0,25 euro 

per koe per dag. dit betekent een extra 

rendement van 87 euro per koe per jaar. 

en wanneer de melkprijs gaat stijgen 

zal het extra rendement alleen maar 

toenemen. 
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Nieuw

Finish Beef: het beste voor 
de gehele afmestketen
Finish Beef is een mix van componenten 

die zijn oorsprong vindt in het Belgische 

productiebekken Ciney - Dinant -  

Philippeville. Een specifieke variëteit 

koolzaad - de zogenaamde dubbel 0 

variëteit, veilig voor mens en dier - 

wordt er gecultiveerd en via een volledig 

mechanisch (niet-chemisch, niet-verhit) 

proces behandeld. Dit product is een 

bron van hoogwaardige eiwitten en 

vetten dat exclusief  naar ForFarmers 

Hendrix wordt gebracht.

Het bewerkte koolzaad wordt samen 

met andere hoogstaande Belgische 

componenten  verwerkt in  Finish Beef, 

die zo een 100% natuurlijke vetkern wordt 

voor de afmest van vleesvee. door de ge-

ringe bewerkingen en de geoptimaliseer-

de verhoudingen van alle componenten in 

Finish Beef bevordert het de smakelijk-

heid en dus ook de opname. 

Naast de duidelijke voordelen voor de 

gehele keten (slachterij, versnijderij, 

vleesverwerkende industrie,...) is de 

belangrijkste  troef de grote verbetering 

van de technische resultaten:

•  Hogere daggroei door betere benutbaar-

heid van de nutriënten

•  Betere vetbedekking door een verhoging 

van de benutbare energieconcentratie

•  Hogere gezondheid van de af te mesten 

dieren door een significant betere 

penswerking 

•  Verhoging financieel rendement door 

een aantoonbaar beter slachtrendement.

Het gebruik van Finish Beef, in een hoe-

veelheid van ongeveer 1 kg per dier per 

dag, tijdens de afmest of via toevoeging in 

een allmash is een garantie voor betere 

technische resultaten en kwaliteit van 

het vlees. dit alles draagt ook bij aan een 

maximale gezondheid van de dieren.
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interview met Philippe Collard 

Finish Beef, exclusief 
van ForFarmers Hendrix
Philippe Collard is specialist vleesvee bij 

ForFarmers Hendrix en is werkzaam in de 

regio waar Finish Beef zijn oorsprong vindt. 

Philippe vertelt ons meer over het nieuwe 

concept Finish Beef.

Wat is de oorsprong van Finish Beef?

dit concept is ontstaan in het bekken van 

de regio Ciney – dinant – Philippeville bij 

de zoektocht naar een optimale afwer-

king van de karkassen van zowel stieren 

als koeien. Het doel was om een perfor-

mante vetkern te creëren, superieur qua 

resultaat en die het verschil kan maken 

met wat reeds op de markt is. Het gaat 

hier om een inlandse eiwit- en vetbron 

met een 100% natuurlijke oorsprong.

Welke stappen zijn gezet om het product 

op punt te stellen?

Het optimaliseren van Finish Beef 

gebeurde  op het terrein, in nauwe 

samenwerking met de verschillende 

schakels in de afmestketen en door mid-

del van gerichte en gesloten proeven.  

de opgedane ervaringen en de uiteinde-

lijke vondst - de verschillende samen-

stellingen van Finish Beef, samen met de 

gehele afmestketen - namen meerdere 

jaren in beslag. Het recept is vandaag 

zeer performant en vertaalt zich in zeer 

positieve resultaten voor de gehele 

afmestketen van de runderen.

Wat is de betrokkenheid van ForFarmers 

Hendrix?

dit recept, een mix van verschillende 

componenten met Belgische oor-

sprong, is een exclusiviteit geworden 

van ForFarmers  Hendrix. ForFarmers 

Hendrix  is nu, door een doorgedreven 

ervaring met de gehele afmestketen, in 

staat om de formulatie en de berekening 

van verschillende rantsoenen te doen. 

Zowel rantsoen op basis van droogvoer 

als rantsoenen met ruwvoer en/of  

bijproducten.  

Wat kan je, algemeen gesproken,  

waarnemen in de veestapel?

eén van de sterke punten van het 

gebruik van Finish Beef is de onmiddel-

lijke verbetering van de gezondheid van 

de dieren. Zichtbare tekenen, zoals een 

blinkend haarkleed of een goed bevlees-

de staat, verschijnen al enkele dagen na 

gebruik van het product.

Heeft Finish Beef effect op de  

groeicijfers van de dieren?

de technische resultaten verbeteren. 

de groei per dag maakt daar integraal 

deel van uit. Finish Beef combineert 

een betere  verteerbaarheid met een 

verhoogde smakelijkheid voor het vee.

Wat betekent Finish Beef voor de  

afmest of afwerking van de karkassen?

dat is zonder twijfel, samen met het 

gezondheid bevorderend aspect, één 

van de sterke punten van Finish Beef. 

een verbeterd slachtrendement met een 

hoog percentage kwaliteitsvlees.  

Het is de sleutel tot economisch welsla-

gen voor zowel de mester als de grossist.

Philippe Collard, specialist vleesvee ForFarmers Hendrix
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 ruwvoer

Ruwvoertekort? 
ruwvezelmix is de oplossing!

ruwvezelmix is een smakelijk, grof 

gemalen grondstofmengsel waarmee 

je op een gemakkelijke en veilige 

manier ruwvoer kunt vervangen. 

ruwvezelmix bestaat uit een samen-

stelling van uitgelezen grondstoffen 

die qua inhoud het equivalent zijn van 

goed ruwvoer. Het zorgt tevens voor 

extra opname en extra veiligheid in 

het rantsoen. anders dan bij ruwvoer 

aankopen zullen de technische resul-

taten er wel bij varen. Het is ook een 

zeer flexibele oplossing. Je begint 

en stopt er namelijk mee wanneer je 

maar wil. Je koopt er bijgevolg nooit 

te veel of te weinig van, maar altijd 

wat je zelf net nodig hebt.

“ik gebruik al geruime tijd 

ruwvezelmix . mijn voorraden 

waren  echt wel aan de lage kant en 

ik moest dus wel iets gaan doen.  

ik heb gekozen voor ruwvezelmix. Het werkt niet 

alleen  makkelijk. Het zorgt bovendien voor extra 

veiligheden in mijn rantsoen. ik denk er zelfs aan om 

in de toekomst nog meer op deze manier te gaan wer-

ken. Het is namelijk echt niet duurder, ik melk beter 

en het werkt een stuk makkelijker.”

Michel Luchtens 
uit Tongre-Notre-dame

De voordroog heeft lang op zich laten 

wachten, waardoor we daar toch weer-

al een deel van de opbrengst verliezen . 

Daarnaast  liggen de maïskuilen 

bijlange niet zo vol als de voorgaande 

jaren. Deze minderen dan ook een 

pak sneller dan we wel zouden willen. 

Gevolg : de ruwvoervoorraad is echt 

wel aan de krappe kant. Ruwvezelmix 

biedt hier de oplossing.

de krappe ruwvoervoorraad kan voor 

een klein deel opgevangen worden door 

bijproducten. dit is echter in kleine 

mate het geval. Het rantsoen kan maar 

voor maximaal uit 3,5 kg droge stof aan 

bijproducten bestaan. ruwvoer aanko-

pen is natuurlijk ook een optie. maar 

bedenk dat je deze steeds opnieuw 

moet inkuilen. dit vraagt extra werk en 

zorgt ongetwijfeld voor bewaarverliezen . 

daarbij komt nog eens dat zowel bij-

producten als ruwvoer aankopen een 

dure aangelegenheid is. ook de kwaliteit 

van aangekochte maïs is vaak onder de 

verwachtingen waardoor de technische 

resultaten zwaar onder druk komen.

met ruwvezelmix kan je al snel 2,5 tot  

3 kg droge stof aan ruwvoer vervangen 

in het rantsoen. dit komt neer op 8-10 

kg maïs of 7,5 kg voordroog van 40% 

droge stof. Wanneer we 8 kg maïs per 

dag besparen gedurende 3 maanden en 

dit voor 60 koeien, dan besparen we toch 

al snel  1 hectare maïs. 
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 Plant

selko TMR: 
voorkom broei aan het voerhek
Door het warme weer en de hoge lucht-

vochtigheid in deze periode van het jaar 

wordt het voer aan het voerhek zeer snel 

warm. Dieren vreten minder, de melk-

productie daalt, de daggroei bij vleesvee 

valt terug en de algehele weerstand komt 

onder druk. De oplossing is de broeirem-

mer Selko TMR.

ForFarmers Hendrix op Werktuigdagen 

sinds enige tijd heeft ForFarmers 

Hendrix de broeiremmer selko tmr in 

het assortiment. dit is een mengsel van 

zuren dat de temperatuursverhoging 

(vermindering van 35%) in het voer sterk 

vertraagt.  gebruik daarom selko tmr 

in de voermengwagen om broei aan 

“Bij een bezoek van onze 

ForFarmers Hendrix 

adviseur  stelden we vast dat 

het voer aan het voerhek 

opwarmde. er werd ons 

selko tmr geadviseerd en 

we begonnen dit product in 

de voermengwagen te gebruiken. We gebruikten 2 liter 

per ton gemengd voer waardoor we het voer ten minste 

24 uur fris kunnen houden. omdat de koeien in de zomer 

niet grazen en gezien hun productieniveau, is het voor 

ons belangrijk om hen aan het voerhek smakelijk voer 

aan te bieden. momenteel werken we met droogvoer 

voor het fokken van vaarzen, maar als we een mengeling 

zouden moeten gebruiken met ruwvoer, zouden we zeker 

niet aarzelen om het daar ook te gebruiken. dankzij 

selko tmr optimaliseren we de opname van het voer. 

de resultaten van de laatste melkcontrole bewijzen dit 

en moedigen ons aan om voort te doen.”

Isabelle en Etienne Herbage
Neuville (Philippeville) 

“elke dag voeren we ongeveer 7000 kg via de voermeng-

wagen. in de laadbak van de verrijker laad ik eerst pulp 

of maïs en dien dan 14 liter selko tmr (2 l/ton) toe op de 

pulp of maïs. de voermengwagen wordt verder bijgevuld 

en er wordt gedurende 10 minuten gemengd. selko tmr 

vermengt zich zeer snel in de voermengwagen. Het voer 

blijft beduidend frisser en de koeien hebben een betere 

voeropname aan het voerhek. met het warme weer blijft 

mijn melkproductie op hoog niveau.”

Patrick en Carine Costers-Vandewalle
Oedelem

het voerhek te voorkomen. selko tmr 

heeft met name een positief effect als 

er nog geen broei in de kuil zit, maar als 

de temperatuurstijging vooral aan het 

voerhek plaatsvindt. Het is eenvoudig 

onverdund toe te dienen en werkt niet 

corrosief voor de voermengwagen. 

op 21 en 22 september vind je ForFarmers  Hendrix op de Werktuig dagen in oudenaarde. 

We stellen er graag onze afdeling Plant aan je voor en hopen je op onze stand te mogen 

verwelkomen. voor meer info neem contact op met je account manager .
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reportage melkvee

Gezondheid 

staat centraal
Het melkveebedrijf Wolters GmbH uit 

Uckerland (Brandenburg) richt meer en 

meer de aandacht op gezonde koeien met 

een hoge levensproductie. Begin jaren 

90 kocht de Nederlander Pieter Wolters 

samen met zijn twee zonen Andries en 

Jacob dit melkveebedrijf uit de tijd van 

de DDR. De huisvestingsomstandigheden 

voor de runderen waren niet bepaald 

de beste. De familie Wolters bouwde de 

twee koeienstallen (L203) zo goed en zo 

kwaad als het kon om tot ligboxenstal-

len. Daarnaast bieden twee opgeknapte 

loodsen onderdak aan het melkvee. Ten 

slotte kochten de Wolters een ‘side- 

by-side’ -melkinstallatie met 2 x 16 

standen. 

de drie ‘Wolters-mannen’ namen elk 

een onderdeel van het bedrijf over: 

andries  concentreert zich op het 

melkvee , broer Jacob op akkerbouw en 

ruwvoerproductie en vader Pieter bouw-

de de kaasmakerij Wolters op. Jaarlijks 

produceert en verkoopt deze ongeveer 

60 ton gouda kaas. voor de melk kan hij 

terecht bij het bedrijf van zijn zoon.

Evenwichtige energiebalans

in de melkveestallen van andries gaan 

de zaken er jaarlijks op vooruit. Het 

koeienbestand groeit gestaag en telt nu 

560 dieren. ook de productie stijgt aan-

zienlijk. in 2012 bedroeg de gemiddelde 

productie  11.151 kg melk met 3,51 % 

vet en 3,15 % eiwit. daarmee behoort 

het bedrijf tot de 25% betere bedrijven 

in Brandenburg. Wat zeker opvalt, zijn 

de relatief lage gehaltes. dat heeft zo 

zijn redenen, aldus Wolters: “op aanra-

den van onze voeradviseur gerwin ool-

man van Hendrix illesch gebruiken we 

in de opstartgroep Fresh Cow produc-

ten. sindsdien loopt het vetgehalte in de 

melk - wat in de eerste weken na afkal-

ven anders zeer hoog ligt - sterk terug.  

als de voeropname dan toeneemt, 

herstelt de energiebalans zich vrij snel 

en blijven de koeien gezond.” oolman 

verklaart: “Fresh Cow meel bevat ge-

conjugeerde linolzuren, de zogenaamde 

CLa’s. die zorgen ervoor dat na het 

kalven, als koeien nog niet veel vreten, 

er minder melkvet in de uier wordt ge-

synthetiseerd en dieren dus niet te diep 

in hun negatieve energiebalans terug-

vallen.” Wolters: “sinds we de koeien zo 

voeren, blijft hun productiecurve lange 

tijd heel hoog en zien we nauwelijks 

nog stofwisselingsziekten.” de basis 

voor gezonde koeien legt Wolters al in 

de close up fase van de droogstand, 

waarin de dieren hoogwaardig ruwvoer, 

gerwin oolman (Hendrix illesh) en andries Wolters
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aangevuld met Q-mineral Prelak top 

krijgen. dat bevat anionische zouten en 

helpt om uieroedeem en kalfziekte te 

voorkomen en draagt bovendien bij tot 

een hoogwaardig colostrum, waardoor 

de kalveren een betere start nemen.

Hoogwaardig ruwvoer

Naast de opstartgroep waar de dieren 

ruim gehuisvest zijn, wordt de veestapel 

nog in drie groepen opgedeeld: vaarzen, 

oudere koeien en een kleine groep van 

probleemdieren. Zo hebben de dieren 

minder stress en kunnen ze afzonderlijk 

worden behandeld. de koeien nemen 

gemiddeld 24 kg droge stof per dag 

op, waarvan 14,5 kg uit maïs en gras, 

7 kg uit krachtvoer en de rest uit draf 

en pers pulp. “We hechten bijzonder 

veel belang aan hoogwaardig ruw-

voer, een essentiële voorwaarde om 

gezonde koeien te houden”, verklaart 

Wolters. “met een gerichte  bemesting 

en maaien op het juiste tijdstip, haal-

den we 6,2 tot 6,3 NeL/kg droge stof 

(duitse eenheid voor energie) bij het 

kuilgras. in korte tijd droogden we het 

jong gemaaide gewas tot ongeveer 35-

45 % droge stof en kuilden het geheel 

snel in. de maïs werd iets rijper dan 

gewoonlijk ingekuild, om 35 tot 40 % 

droge stof te verkrijgen. analyses gaven 

hier een waarde van 6,7 tot 6,9 NeL/kg 

droge stof aan. de ruwvoerstalen laten 

we principieel in het labo onderzoeken.” 

oolman: “Zonder precieze informatie 

kan ik geen juiste rantsoenaanbevelin-

gen geven. daarbij hoort ook de regel-

matige controle  van de droge stof van 

de afzonderlijke voermiddelen, met een 

Koster Crop tester.”

de uitwisseling van informatie tussen 

adviseur en melkveehouder verloopt 

probleemloos. Zo kan oolman het 

rantsoen precies samenstellen en weet 

Wolters wat er aan het voerhek komt en 

wat de koeien daadwerkelijk opvreten. 

“in elk geval moet het gehalte aan ruwe 

celstof kloppen, anders is de kans op 

acidose reëel”, verklaart Oolman. 

Uiergezondheid altijd onder controle

Uiergezondheid staat centraal bij Wol-

ters. Koeien waarbij er tijdens de melk-

controle meer dan 200.000 cellen wor-

den vastgesteld, houdt men aandachtig 

in de gaten. als het dier tweemaal na 

“Hoogwaardig 
ruwvoer is 
heel belangijk” 

Bedrijfsfiche melkveebedrijf Wolters GmbH in Uckerland (BB)

Oppervlakte: 850 ha, waarvan 250 ha weideland

Teelt: in de goede bodem (bodempunten 45): vooral silomaïs en tarwe

Biogasinstallatie: 380 kW (in 2012 verdubbeling van capaciteit)

Veebestand: 560 melkkoeien, 500 stuks jongvee 

Gem. productie in 2012: 11.151 kg melk met 3,51 % vet en 3,15 % eiwit

Gem. levensproductie: 35.048 kg melk bij afvoer

Afkalfleeftijd vaarzen: 25,1 maanden

Vervangingspercentage: 28 %

Afkalvingspercentage: 120 %

Aantal cellen: 100.000 per ml

elkaar die waarde overschrijdt, start de 

melkveehouder een behandeling op. 

in de meeste gevallen is dan eerst één 

kwartier aangetast, wat met de Cmt 

test wordt opgespoord. dat kwartier 

wordt behandeld om te verhinderen 

dat de andere kwartieren geïnfecteerd 

geraken. “op die manier bespaar je 

ook op antibiotica”, verklaart Wolters. 

de procedure verloopt in overleg met 

de bedrijfsdierenarts. Heel belangrijk 

voor een goede uiergezondheid is ook 

een goed functionerende en schone 

melkinstallatie, die hij regel matig laat 

controleren en correct afregelen door 

de leverancier.

om de vruchtbaarheidsresultaten op 

peil te houden, worden alle koeien tus-

sen de 9de en 16de dag na kalven met 

prostaglandines behandeld, wat de kans 

op baarmoederinfecties aanzienlijk 

doet dalen. een dierenarts onderzoekt 

dieren die uit de band springen. vanaf 

de 70ste tot de 80ste dag wordt het 

ovsynch-programma opgestart, zodat 

de dieren sneller opnieuw in hun cyclus 

komen. daarnaast test Wolters een 

bronstdetectiesysteem. “Het is voor ons 

niet alleen belangrijk dat de koeien veel 

melk geven, ook dat ze lang gezond en 

vruchtbaar blijven”, is de eindconclusie. 
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