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Total feed partner voor de boer

‘met optimale diervoedingsoplossingen 

bijdragen aan een beter rendement 

voor klanten’. dit blijft het uitgangspunt 

voor de strategie van ForFarmers, die 

recentelijk verder is aangescherpt en 

ingevuld . belangrijke speerpunten in 

deze strategie zijn het gerichter inspelen 

op individuele klantbehoeften, de verde-

re invulling van het ‘Total feed’-concept 

en verdere groei primair in Europa. 

strategie

de schaalvergroting in de agrarische 

sector zet de komende jaren onvermin-

derd door. onder invloed hiervan zal 

ook de behoefte van agrarische onder-

nemers veranderen. de vraag naar 

nutritioneel optimale voeroplossingen 

wordt steeds breder en leidt ook tot 

steeds meer maatwerk. ForFarmers 

speelt op deze ontwikkeling in met het 

‘Total feed’-concept: het leveren van 

complete voeroplossingen die aanslui-

ten bij de doelstellingen en de bedrijfs-

situatie van de individuele klant. voor 

deze klantspecifieke oplossingen zal 

ForFarmers waar nodig haar product- 

en dienstenportfolio aanscherpen en 

uitbouwen. Brede en specialistische 

kennis is essentieel om klanten te 

kunnen voorzien van het best passende 

advies in hun individuele situatie. 

allianties

om daadwerkelijk een compleet pakket 

aan voeroplossingen te kunnen bieden, 

streeft ForFarmers naar strategische 

allianties met leveranciers. “Waar mo-

gelijk willen we onze krachten bundelen 

met strategische partners om elkaar 

te versterken op het gebied van kennis 

dankzij brede en specialistische kennis kan de specialist van ForFarmers Hendrix de klant optimaal adviseren. 
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Column

Continuïteit

Reageren?
mail naar voertaal@forfarmers.eu

sinds enkele jaren is de slogan van 

ForFarmers Hendrix ‘Boeren met 

ambitie’.  Het zit dan ook in onze 

genen om samen met onze klanten 

ambities uit te werken en te realise-

ren. in partnerschap. Tegelijkertijd 

realiseren wij ons dat het afgelopen 

jaar bij veel klanten in het teken 

heeft gestaan van overleven. Zeker 

in de laatste maanden toen vogel-

griep de kop opstak, hield menigeen 

zijn hart vast. 

Wij hopen dat in 2015 uw onder-

nemerschap wordt beloond. 

ForFarmers  Hendrix blijft u in ieder 

geval daar waar mogelijk onder-

steunen om een zo hoog mogelijk 

financieel resultaat te bereiken. 

met goed voer samen met gedegen 

advies tegen een marktconforme 

prijs, met als belangrijkste doelen 

continuïteit van uw pluimveebedrijf 

en het realiseren van uw ambitie. 

nanko van der Wens

verkoopleider legpluimvee

Total feed partner voor de boer

en innovatie”, licht algemeen directeur 

Yoram Knoop toe. “Jongdiervoeders 

en speciaalvoeders zijn hiervoor een 

interessant segment.” in dit kader is 

onlangs de bestaande strategische 

partnership met nutreco vernieuwd 

betreffende de inkoop van premixen, 

additieven en specialiteiten. daarnaast 

gaan ForFarmers en nutreco nauwer 

samenwerken in onderzoek en innovatie 

en het vermarkten van hoogwaardige 

nutritionele oplossingen. “Centraal 

hierbij staat dat we een totaalpakket 

aan kwalitatief hoogwaardige producten 

en adviezen leveren wat resulteert in 

meer rendement voor de klant.”

One ForFarmers 

ForFarmers gaat onverminderd door 

met de uitrol van ‘one ForFarmers’. 

deze aanpak is gericht op een verdere 

professionalisering van de organisatie, 

een eenduidige manier van werken 

en het optimaal benutten van schaal-

voordelen. Hierbij worden systemen 

en processen waar mogelijk gestan-

daardiseerd. ook zal de samenwerking 

tussen de diverse geledingen binnen 

ForFarmers  verder intensiveren.

Schaalvergroting en groei

strategische allianties en samen-

werkingsverbanden dragen bij aan 

schaalvergroting en een verdere 

verdieping  en verbreding van kennis.  

door middel van internationale expansie 

wil ForFarmers haar huidige num-

mer 1 of 2 posities in de markt verder 

uitbouwen of – waar ze deze positie nog 

niet heeft – verwerven. daarbij richt het 

bedrijf zich in de eerste plaats op auto-

nome groei. “schaalvergroting en groei 

zijn voor ForFarmers van belang om 

substantiële concurrentievoordelen te 

kunnen realiseren”, aldus Yoram Knoop. 

“en dat is weer een randvoorwaarde om 

ook op langere termijn de toegevoegde 

waarde te kunnen bieden die klanten 

meer rendement oplevert.”

een totaalpakket  
met meer rendement 
voor de klant

dankzij brede en specialistische kennis kan de specialist van ForFarmers Hendrix de klant optimaal adviseren. 
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Feiten & cijfers

de resultaten bij vleeskuikens bevinden 

zich op een prima niveau. de gemiddel-

de ‘voederconversie 1500’ is de laatste 

maanden 1,269. nog niet eerder lag dit 

op zo’n goed niveau. de top 25% had 

zelfs een ‘voederconversie 1500’ van 

1,198. dat blijkt uit het management-

programma agroscoop.

de voetzoolscore ligt al een half jaar 

gemiddeld rond de 60 en de laatste twee 

maanden op 51. Het is dus prima gesteld 

met de voetzoolscores. Goede voeropna-

me, gezonde darmen en een sterk karkas 

vormen de drie pijlers onder Forza, de 

voedingsaanpak van ForFarmers Hendrix. 

dat resulteert in een gezonde groei, een 

goede strooiselkwaliteit en uiteindelijk 

een hoog saldo. al met al maken we waar 

wat we zeggen: samen met onze klanten 

zorgen we voor  voorspelbaar topresultaat 

met werkplezier!

goede resultaten vleeskuikens 
in nederland en de duitse grensregio

agroscoop toont aan: voorspelbaar topresultaat met werkplezier

Top 25%

maand van
afleveren

sterfte % groei
dagen

gem.
gewicht

groei / dag netto voer-
conversie

vC 1500 productie
getal

vZs

juni/juli 3,3 39,8 2.410 60,6 1,578 1,214 371 63

juli/aug 3,2 38,8 2.385 61,5 1,566 1,212 380 56

aug/sept 2,8 40,5 2.467 61,0 1,588 1,201 373 36

sept/okt 1,9 40,7 2.497 61,4 1,597 1,198 377 30

gemiddeld 2,8 40,0 2.440 61,1 1,582 1,206 375 46

gemiddelde resultaten

maand van
afleveren

sterfte % groei
dagen

gem.
gewicht

groei / dag netto voer-
conversie

vC 1500 productie
getal

vZs

juni/juli 3,8 38,9 2.288 58,8 1,626 1,311 348 62

juli/aug 3,5 38,5 2.258 58,7 1,610 1,306 352 66

aug/sept 3,6 39,4 2.313 58,7 1,615 1,290 350 58

sept/okt 3,3 39,4 2.350 59,6 1,609 1,269 358 51

gemiddeld 3,6 39,1 2.302 59,0 1,615 1,294 352 59

resultaten vleeskuikens nederland en duitse grensregio
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voeding

Welzijnsvoer voor hennen 
met gave snavels
Stress is een van de belangrijkste 

oorzaken  van pikkerij. in hoeverre 

is hier via het voer een oplossing 

voor te vinden? vooruitlopend op het 

ingrepenbesluit en het verbod op het 

behandelen van snavels in 2018, voert 

ForFarmers  Hendrix volop voerproeven 

uit om dit te onderzoeken. 

stress ontstaat wanneer de omstan-

digheden qua diergezondheid, stal-

management of voer niet optimaal zijn. 

deze stress kan al in de opfokperiode 

ontstaan en leidt vaak tot verenpikkerij 

of erger nog: kannibalisme. Bij hennen 

met intacte snavels is de schade aan de 

dieren meestal groter dan bij snavel-

behandelde hennen. 

stress gerelateerd aan pikkerij kan o.a. 

veroorzaakt worden door darmstoornis-

sen. nutritioneel gezien hebben hennen 

met onbehandelde snavels dezelfde be-

hoefte als andere hennen. dier gewicht, 

groei en eiproductie zijn vergelijkbaar. 

ForFarmers Hendrix focust met het 

zogenaamde welzijnsvoer daarom op 

het gezond houden van het maag-darm-

kanaal, om zo het ontstaan van stress-

situaties te voorkomen. 

Lees meer over vitaFocus Welzijn 

en de verschillen met optima op  

www.forfarmershendrix.nl/ 

vita focuswelzijn 

andy siemons, legpluimveehouder 

in roosendaal, doet mee aan de 

voerproef van ForFarmers Hendrix: 

“ik kan het heel mooi vergelijken, 

want één koppel heb ik op het 

welzijnsvoer zitten en het andere 

koppel zit op het normale voer. 

de hennen die het welzijnsvoer 

krijgen, blijven tot nu toe heel mooi 

in de veren en ze zijn heel rustig. 

Zo zien we het graag.”

siemons heeft in de vorige ronde 

ook al ervaring opgedaan, maar 

het kostte hem toen veel leergeld. 

“Je denkt, we zitten er goed boven-

op, dat kunnen we best, maar 

als het eenmaal misgaat, kun je 

weinig meer doen. om er goed op 

in te spelen, moet je echt nauw 

samenwerken met de technisch 

specialist. vanaf het begin niet te 

krap voeren en speciaal welzijns-

voer erop en continu monitoren  

om bij te kunnen sturen. dat begint 

eigenlijk al tijdens de opfok.  

We gaan daar altijd 2 tot 3 keer 

kijken zodat we weten wat we in de 

stal krijgen. Het was dit keer geen 

superkoppel, maar omdat je dat 

van tevoren weet, weet je ook wat 

je kunt doen om het goed op de rit 

te krijgen. Het mooie van de proef 

is, dat we hiermee aantonen dat 

je pikkerij kunt voorkomen: als je 

maar samen optrekt!”

Andy Siemons: 
‘Pikkerij aanpakken, 
moet je samen doen’

in de praktijk…

Bij hennen met intacte snavels kan pikkerij tot veel schade leiden.
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langzaam groeiende

vleeskuikens in trek

Concepten

langzaam groeiende kuikens staan 

volop in de belangstelling. vooral door 

maatschappelijke discussies rondom 

welzijn in de vleeskuikenhouderij is 

de vraag naar kuikens uit deze zo-

genoemde welzijnsconcepten sterk 

toegenomen . vleeskuikenhouders 

kunnen  daarbij kiezen uit diverse 

mogelijkheden. Speciaal voor deze 

welzijnsconcepten heeft ForFarmers 

Hendrix de Forza WelFair aanpak ont-

wikkeld: voeders en advies die het dier 

geven wat het nodig heeft.

met de voeraanpak van Forza WelFair 

heeft ForFarmers Hendrix voor elk 

marktconcept en type kuiken een eigen 

voeradvies. dit is tot stand gekomen in 

afstemming met de fokkerijorganisaties. 

maar ook resultaten uit eigen onderzoek 

en de ervaring, o.a. opgedaan sinds we 

vijf jaar geleden als partner startten 

in Gildehoen, zijn verwerkt in de Forza 

WelFair aanpak.

om op een wetenschappelijk onder-

bouwde manier het Forza WelFair voer 

strobalen zorgen voor extra afleiding, zoals hier voor het Gildehoen.

verder te ontwikkelen, is recent één van 

de vleeskuikenproefbedrijven helemaal 

omgezet naar langzaam groeiende 

kuikens . de cijfers uit agroscoop tonen 

aan dat we ook met Forza WelFair waar-

maken wat we beloven, namelijk: ‘voor-

spelbaar topresultaat met werkplezier’.

Kip van morgen

de kippen in dit concept zijn afkomstig 

van een langzamer groeiend ras en le-

ven gemiddeld 45-47 dagen. Ze hebben 

meer ruimte dan de huidige reguliere 
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langzaam groeiende

vleeskuikens in trek

kippen (18 kippen per m2 tegenover 

21 per m2 in de reguliere houderij) en 

hebben een natuurlijk dag- en nacht-

ritme. Er is extra afleidingsmateriaal in 

de stal, zoals strobalen, ter verbetering 

van het dierwelzijn. de Kip van mor-

gen is 100% van nederlandse bodem. 

albert Heijn verkoopt deze kip onder de 

naam ‘Hollandse Kip’.

Scharrel/ beter leven concept 1 ster

scharrelkippen krijgen meer ruimte dan 

gewone kippen. naast de extra ruimte in 

de stal is er een overdekte uitloop naar 

buiten, waardoor de kippen nog meer 

bewegingsvrijheid hebben. in dit con-

cept worden 10,5 kippen per m2 gehou-

den. daarnaast krijgen ze meer graan 

dan gewone kippen. dit zit in het voer 

verwerkt, maar wordt ook dagelijks los 

gestrooid. strobalen zorgen voor extra 

afleiding. De uitloop van scharrelkippen 

is verhard. dit is in het belang van de 

gezondheid van de dieren. de scharrel-

kip heeft 1 ster volgens het Beter Leven 

concept van de dierenbescherming.

gildehoen

ForFarmers 

Hendrix heeft 

in 2011 samen 

met ketenpart-

ners het Gildehoen  

concept geïntroduceerd. in de tussen-

liggende tijd heeft het zich bewezen 

als concept voor langzaam groeiende 

dieren. Bij Gildehoen staat dierwelzijn 

voorop: er worden minder dieren per 

vierkante meter opgezet (13,5 kippen 

per m2), de dieren hebben een normaal 

dag- en nachtritme doordat er daglicht 

in de stal komt, er is afleidingsmateriaal 

in de stal en het antibiotica-gebruik is 

tot een minimum beperkt. ook wordt er 

graan gestrooid en liggen er strobalen 

in de stal. Gildehoen  ligt bij Keurslagers 

in de winkel en de nieuwe standaard kip 

van supermarktketen Jumbo is geba-

seerd op het Gildehoen. 

Coq des prés

Biologische vleeskuikens in België wor-

den hoofdzakelijk verkocht in samen-

werking met een grote winkelketen die 

het onder eigen label in de markt zet. 

daarnaast vindt u het ook terug onder 

de merknaam Coq des Prés. Coördi-

nator voor het biologische concept in 

België is Jean-François noël. 

Coq des Prés is een merknaam voor biologische kipproducten in België. 

Forza WelFair 
voerconcept voor langzaam 

groeiende  kuikens:

•  Elk marktconcept en type kuiken 

een eigen voeradvies.

•  Proefbedrijf speciaal voor langzaam 

groeiende dieren.

•  12 jaar ervaring met langzaam 

groeiende kuikens.

•  Aantoonbaar topresultaat met 

werkplezier in elk concept  

(agroscoop). 
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Grondstoffen

Inspelen op dynamiek 
van de grondstoffenmarkt 

Grondstofinkoop is een dynamisch 

proces . inkopers halen dagelijks 

informatie  uit de markt en houden in 

de gaten of ForFarmers zich voldoende 

heeft beschermd tegen prijsverande-

ringen van diervoergrondstoffen.  

Zo zorgen ze ervoor dat ForFarmers  

de beste prijs-kwaliteitverhouding  

met haar voerassortiment realiseert. 

Welke factoren bepaalden dit jaar het 

prijsverloop van granen en soja? 

de graanprijzen waren dit jaar erg grillig. 

na relatief hoge prijzen van 190 tot 220 

euro per ton aan het begin van het jaar, 

kelderden de prijzen in de tweede helft 

van september, vlak voor de oogst. dit 

werd veroorzaakt door enorme meeval-

lers in de graanopbrengst in europa en 

het Zwarte-Zeegebied (rusland, oekraïne 

en Kazachstan). de kwaliteit van de tarwe 

bleek minder geschikt voor de voedings-

middelenindustrie, waardoor het aanbod 

van voertarwe toenam. de lagere prijzen 

maakten akkerbouwers wel erg terug-

houdend. als gevolg hiervan daalde het 

tarwe-aanbod en liepen prijzen later dit 

jaar weer op. Het prijsniveau van begin 

2014 werd echter niet meer gehaald.

Sojamarkt

De prijs van soja fluctueert nog sterker 

dan die van granen. dat wordt veroor-

zaakt door een aantal variabelen: ontwik-

kelingen op de termijnmarkt, het aanbod 

op de noord- en Zuid-amerikaanse 

markt, logistieke kosten en de euro/ 

dollarkoers. 

in 2014 is soja sterk in prijs gestegen, 

o.a. onder invloed van speculaties op de 

termijnmarkt en technisch sentiment. 

de Zuid-amerikaanse oogst komt nor-

maal gesproken in het tweede kwartaal 

op de markt. akkerbouwers in argen-

tinië lieten hun gewassen echter liever 

in slurven op het land liggen, omdat 

argentinië als gevolg van politieke  

instabiliteit te kampen had met een 

almaar in waarde dalende munt. de 

akkerbouwers kozen voor deze strate-

gie in de hoop op betere prijzen en als 

bescherming tegen inflatie. Dit zorgde 

voor krapte op de wereldmarkt en leidde 

uiteindelijk tot fysieke tekorten, mede 

doordat de soja-oogst in noord-amerika 

later startte dan verwacht.

de slechte infrastructuur van Brazilië 

veroorzaakte daarnaast logistieke pro-

blemen met langere wachttijden, waar-

door het transport van sojabonen naar 

de rest van de wereld vertraging opliep. 

dit alles, in combinatie met de zwak-

ker wordende euro ten opzichte van de 

dollar , leidde tot sterke prijsstijgingen.

 

inkoopstrategie

Grondstofprijzen kunnen sterk fluctu-

eren. ForFarmers heeft hierop geen 

invloed. op basis van de beschikbare 

marktinformatie en een analyse van 

vraag en aanbod wordt een inschat-

ting gemaakt van de ontwikkeling van 

de grondstoffenmarkt. dit bepaalt de 

inkoopstrategie. ForFarmers profiteert 

daarbij van haar groeiende omvang. 

daardoor is de onderneming een 

interessantere partner voor grondstof-

fenleveranciers en kunnen er betere 

afspraken worden gemaakt. ook zorgt 

dit voor meer nutritionele kennis en 

innovatiekracht  en een hogere effici-

ency in de aanvoerketen. Uiteindelijk wil 

ForFarmers  rendement op het boeren-

bedrijf realiseren. dit bereiken we door 

ons te onderscheiden met kwalitatief 

goede producten. We kopen de best 

passende , beschikbare grondstoffen 

voor diervoeding met de beste prijs-

kwaliteitverhouding. 

ForFarmers DML
Pluimveehouders die zelf enkel-

voudige grondstoffen willen inko-

pen, kunnen hiervoor terecht bij 

ForFarmers  dmL, voorheen Farm-

Feed Hedimix. ForFarmers dmL 

heeft vestigingen in nederland en 

Groot-Brittannië en levert in alle lan-

den waar ForFarmers actief is. meer 

info op www.forfarmersdml.nl. 

Transport is een van de factoren die van invloed 

zijn op de grondstoffenprijzen. 
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Inspelen op dynamiek 
van de grondstoffenmarkt 

de specialist

‘er is altijd voer 
voor de klant’

Jeroen schoneveld, commercieel 
medewerker binnendienst ForFarmers dmL

in de dynamische wereld van grondstoffeninkoop en grondstof-

prijsontwikkeling is snel schakelen noodzakelijk. voor Jeroen 

schoneveld van ForFarmers dmL is dit juist het mooie van zijn 

vak. “Wij verzorgen de levering van losse grondstoffen recht-

streeks naar het boerenerf en proberen gezamenlijk met de 

klant tot de mooiste oplossing te komen. de ene keer kiest de 

klant voor grondstoffen op dagprijs, een andere keer wil hij 

voorkoopcontracten afsluiten. Waar ForFarmers dmL voor staat 

is dat we voor elke klant de beste voeroplossing leveren.”

 

naast de in- en verkoop van grondstoffen zoals tarwe, mais, 

sojaschroot en raapschroot op dagprijs voorziet het team 

enkelvoudig van ForFarmers dmL de klanten ook van markt-

informatie. Jeroen: “Het is belangrijk dat klanten weten wat 

er op de grondstoffenmarkt speelt. alle omstandigheden in 

de wereld hebben invloed op het verwachte aanbod en prijs-

verloop van de grondstoffen op termijn. Het is nu bijvoorbeeld 

vroeg winter in amerika. dit zorgt voor logistieke problemen 

waardoor er druk op de sojaprijs ontstaat. Wij voorzien de 

klant van actuele informatie. Het is aan de klant om te beslis-

sen of hij op dagprijs of termijn inkoopt.”

als onderdeel van ForFarmers Bv is ForFarmers dmL zeer 

flexibel in het uitleveren van grondstoffen. Jeroen en zijn 

collega’s van het team enkelvoudig beleveren naast pluim-

veeklanten ook alle andere sectoren. daarbij is de levering 

van grondstoffen gegarandeerd. “Wanneer een vracht flinke 

vertraging oploopt, terwijl de klant de grondstoffen op korte 

termijn nodig heeft, kunnen we snel schakelen. dan regelen 

we een andere aanvoerstroom, desnoods vanaf één van de 

fabrieken van ForFarmers.” 

altijd de beste voeroplossing
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reportage

in Hardenberg vond de aftrap plaats van 

de serie vitaFocus-regiotaps maagscore 

die ForFarmers Hendrix voor leghennen-

houders organiseerde. Helaas bleef het 

vanwege de vogelgriepsituatie dit najaar 

beperkt tot één bijeenkomst, maar deze 

ene interactieve sessie werd zo positief 

ontvangen, dat komend jaar de andere 

bijeenkomsten zeker doorgaan. Op mo-

ment van schrijven zijn de data echter 

nog niet bekend.

de vitaFocus regiotap maagscore is 

een interactieve sessie in een kleiner 

gezelschap . Kennis delen en aansluitend 

de praktijk bekijken in de snijzaal van de 

betreffende dierenartsenpraktijk staan 

hierbij centraal. “darmgezondheid is zo 

essentieel”, zegt Bert Brink van Plantema 

veterinair Centrum in Hardenberg.  

“Zeventig procent van het afweersysteem 

van een kip zit in de darmflora. Dus dan 

kun je wel nagaan hoe belangrijk een 

gezonde darmflora voor kippen is.” 

Brink start zijn verhaal met het tonen van 

plaatjes van gezonde darmen en aange-

taste darmen. “de gezonde darm heeft een 

visgraatmotief, beschadigde darmen heb-

ben niet zo’n patroon. Beschadigde darmen 

kunnen voor allerlei ellende zorgen: minder 

eieren, mindere kwaliteit of uitval.”

Stress

eén van de oorzaken van beschadigingen 

in de darmen is stress. en er zijn nogal 

wat stressmomenten in het leven van een 

kip. dat begint al op het moment dat de 

kippen op het bedrijf aankomen, dus bij 

de toelichting in de snijzaal is zeer verhelderend.

Gezonde darmen essentieel 
voor klinkend resultaat

maagscore; sleutel tot darmgezondheid 
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verplaatsingen , maar ook enting is een 

stressmoment. vermindering van stress 

op dat soort momenten, door te zorgen 

voor een goede opvang, is een manier om 

de darmen gezond te houden. “daarnaast 

is het een optie om gedurende de eerste 

drie weken van de opvang een probio-

ticum te geven”, zegt Brink. “dit kun je 

vergelijken met Yakult; een zuiveldrankje 

dat de darmflora bij mensen stimuleert.”

aandoeningen

aandoeningen die tot beschadigingen in 

de darmen kunnen leiden, zijn bijvoor-

beeld Coccidiose, Clostridium en Black 

Head. Coccidiose is een darmparasiet 

die de darmcellen vernietigt. dat gaat 

ten koste van de opname van voedings-

stoffen. Clostridium is een chronische 

darmontsteking die eveneens schade 

veroorzaakt. Black Head is een parasiet in 

de blinde darm die het slijmvlies vernie-

tigt wat zeer nadelig is voor het dier. er is 

dan veel uitval. “Gelukkig komt dit maar 

zeer sporadisch voor”, aldus Brink. Waar 

wel iedereen mee te maken heeft, zijn 

wormbesmettingen. met name lintworm 

en spoelwormen. “Grote lintworm geeft 

nagenoeg geen schade en is niet echt 

reden om te behandelen. maar de kleine 

lintworm van ongeveer vier mm groot, 

geeft wel heel veel schade. evenals haar-

wormen; als die gevonden worden, moet 

je toch behandelen. Kleine spoelwormen 

zou ik wel behandelen, want die zijn een 

tussengastheer voor Black Head. als je 

dat op zijn beloop laat, loop je de kans dat 

Black Head de kop opsteekt.”  

goede ontwikkeling

Bert Brink: “de insteek die ForFarmers 

Hendrix nu kiest met het aanscherpen 

van de definitie van ‘een gezonde kip’; dat 

is een heel goede ontwikkeling. er wordt 

steeds meer bekend en het is goed dat 

dit met de praktijk gedeeld wordt. Zoals 

de maagscore.”

de maagscore is onderdeel van geza-

menlijk onderzoek met Gd en nutreco. 

sinds dit onderzoek vijf jaar geleden werd 

opgestart, zijn er veel praktijkproeven 

gedaan. specialist legpluimvee Harrie  

rouschop was er vanaf het begin bij 

betrokken. Terugkijkend zegt hij: “de crux 

is dat er voldoende maagactiviteit ontwik-

keld wordt en de vraag is dan hoe we daar 

het beste met voer op kunnen aansluiten. 

Want je kunt wel structuur toevoegen, 

maar het moet ook homogeen in het voer 

zitten zodat de hennen het ook goed kun-

nen opnemen.”

een kip heeft geen tanden. Het voer wordt 

in de krop ingeweekt en aangezuurd en 

gaat via de kliermaag waar de voorverte-

ring plaatsvindt, naar de spiermaag. daar 

wordt de voerbrij verkleind tot opneem-

bare stukjes. “naarmate de deeltjes 

kleiner worden, is de vertering beter en 

de opname van het voer groter. snel-

lere passage van voer betekent dat het 

minder verteerd is en dus minder wordt 

opgenomen. Bij een beschadigde darm 

is de vertering verstoord. Hoe groter het 

darmoppervlak, hoe beter de opname”, 

vertelt Harrie.

Optimale moment

Het meest optimale moment om de 

maagscore uit te voeren, ligt tussen de 

20 en 22 weken. Harrie: “dan scoren we 

drie zaken: als eerste de overgang van de 

klier- naar de spiermaag. Hoe duidelijker 

het onderscheid, des te beter de ontwik-

keling van de klier- en spiermaag. Ten 

tweede de dikte van de spierwand: hoe 

dikker de spier, hoe sterker en hoe beter 

die spier de voedselbrij mengt. en als 

laatste de hardheid van de maagspier. 

dat geeft aan of de spiermassa voldoende 

gestimuleerd wordt om goed actief te zijn. 

op dat laatste hebben we heel veel geoe-

fend, zodat iedereen op eenzelfde manier 

scoort. vervolgens worden alle gegevens 

samengebracht in een database. van 

daaruit willen we weer nieuwe informatie 

halen zodat we deze managementtool ook 

verder kunnen ontwikkelen.”

Wat kunnen boeren hiermee?

“op basis van de maagscore durven wij 

een uitspraak te doen over de vooruit-

zichten van het koppel”, zegt Harrie. 

“dan gaat het over uitval, legpercentage, 

eventuele darmproblemen in het koppel 

en de technische prestaties van het kop-

pel. op basis van de score maken we een 

plan van aanpak voor het management 

of voor het voer, maar het kan ook op de 

hele aanpak zitten. meten is weten.  

en juist  dat weten zorgt ervoor dat we  

kunnen verbeteren!”Wat vertelt de maag? 
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5000 euro 
winnen?
innovaties helpen de agrarische sector naar 

een hoger plan. om die reden stimuleert 

ForFarmers Hendrix het delen en ontwik-

kelen van innovaties. speciaal hiervoor is 

het innovatiefonds Farmers for Farmers 

opgericht. de onafhankelijke jury komt twee 

keer per jaar bij elkaar, in het voorjaar en 

in het najaar. de inschrijving voor komend 

voorjaar staat weer open. 

een innovatie hoeft niet ingewikkeld te 

zijn. Het gaat erom dat de innovatie breed 

inzetbaar is en leidt tot oplossingen voor 

problemen of tot financiële besparingen.  

Het innovatiefonds reikt jaarlijks diverse 

prijzen uit van 1.000, 2.500 en 5.000 euro.

meer info: www.farmersforfarmers.eu

nieuws & tips

Brok’nproat

1214n
L

innovatiefonds zoekt innovaties

Onzekerheid rondom vogelgriep
Bij het ter perse gaan van dit nummer van 

voertaal leek de situatie rond de vogel-

griep (ai) rustig. We hebben het uiterste 

gedaan om onze klanten van voer te 

voorzien. ondanks nieuwe regelge-

ving met complexe gevolgen voor onze 

voer leveranties is dat gelukt, maar we 

beseffen  dat de situatie hier en daar best 

lastig is geweest. de gevolgen voor ge-

troffen bedrijven en de sector zijn groot. 

Zowel op emotioneel als financieel vlak. 

Wij wensen u veel sterkte toe en ho-

pen dat de ai-epidemie zich niet verder 

verspreidt !

Nieuwe gezichten
adriaan de Bruijn is sinds 1 december in 

België werkzaam als accountmanager 

voor Broilers in de regio antwerpen. 

voorheen werkte hij alleen bij de varkens-

sector van ForFarmers Hendrix in België. ^

^
Per 1 januari start Jac matijsen als 

technisch specialist legpluimvee in de 

regio noord- en midden-nederland. Jac 

heeft veel ervaring in de pluimveesector, 

zowel als ondernemer als in technische 

functies bij diverse bedrijven in de sector.

Boeren met ambitie

Agenda
15 t/m 18 januari
Agriflanders in Gent (B)

24 t/m 26 februari
Liv venray in venray (nL)


