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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

‘Focus op voer dwingt ons de beste te zijn’

“Alleen als het de boer goed gaat, 

kan ook ForFarmers succes hebben!” 

Yoram Knoop, per 1 januari 2014 de 

nieuwe algemeen directeur van alle 

ForFarmers-bedrijven, laat er geen 

twijfel over bestaan. Voer in de breed-

ste zin van het woord is en blijft de 

kernactiviteit van ForFarmers. 

ForFarmers is een prachtig bedrijf met 

volop potentie, Yoram Knoop kan het 

niet genoeg benadrukken. “in relatief 

korte tijd zijn drie grote bedrijven – 

ForFarmers, Hendrix en BoCM PaULs 

– geïntegreerd, daar mag de onderne

ming best trots op zijn. Het fundament 

ligt er. daarop kunnen we nu verder 

Kennismaking

bouwen aan meer efficiency, kennis en 

duurzaamheid. We staan nog maar aan 

het begin. ik begrijp het als klanten zeg

gen dat ze nog onvoldoende verbetering 

hebben gezien, maar gezien de omvang 

van de integratie vind ik het een hele 

prestatie dat we als bedrijf staan waar 

we nu staan. Vanaf nu gaan we echt 

stappen zetten.”

Bijdrage aan rendement

dat ForFarmers verder moet groeien, 

staat voor Yoram Knoop buiten kijf. 

“Verdere groei zal ons in staat stellen de 

efficiency te verhogen en meer kennis te 

vergaren. daarmee kunnen we zorgen 

voor hoog renderend voer tegen de 

Yoram Knoop, algemeen directeur ForFarmers 
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Voorwoord

Voorbereid op  
een quotumloos 
tijdperk?
de melkveehouderij staat aan de voor

avond van het laatste quotumjaar. Het is 

de komende maanden het moment om 

al een blik te werpen op 2015 en samen 

met uw accountmanager of specialist de 

bedrijfsstrategie door te nemen. Bepaal 

nu de punten waar u als bedrijf op wilt 

focussen. Zijn er mogelijkheden om de 

rantsoenefficiëntie te verbeteren? Kunt u 

meer ruwvoer halen van uw land? Welke 

keuzes gaat u maken in de opfokstrategie? 

Zorg dat u voorbereid bent op een 

quotumloos  tijdperk.

Voor vleesveehouders blijft het een uitda

ging om enerzijds het juiste evenwicht te 

vinden tussen groeiresultaten en kosten 

en anderzijds in te spelen op de  vraag 

van retail en consument. Bij het sturen in 

welke richting dan ook is het belangrijk

ste uitgangspunt steeds weer te kunnen 

terugvallen op een gezonde penswerking.    

in deze editie laten we u graag kennis  

maken met ons nieuwe assortiment 

melkvervangers: VitaMilk en ons nieuw 

gamma farmmineralen: Univit. Beide 

assortimenten  zijn ontwikkeld op basis 

van (eigen) onderzoek, de nieuwste kennis 

en jarenlange ervaring.

Yvan Buddaert, sectormanager rundvee

‘Focus op voer dwingt ons de beste te zijn’
Yoram Knoop, algemeen directeur ForFarmers 

beste waardeprijsverhouding.  

Zo leveren we een bijdrage aan het ren

dement van de boer én aan duurzaam

heid door efficiënter gebruik te maken 

van schaarse grondstoffen. tegelijker

tijd zijn we ons er terdege van bewust 

dat we dicht bij de boer moeten blijven. 

Het is onze rol om klanten te adviseren 

bij een zo efficiënt mogelijke productie 

van melk, vlees en eieren. Het contact 

met de klant blijft het voornaamst. 

Hierin willen we verder investeren.”

Hele spectrum

de speelruimte voor de agrarische sec

tor wordt steeds beperkter. als markt

leider ziet ForFarmers het als haar 

plicht om in ontwikkelingen voorop te 

gaan en klanten daarin bij te staan. “Wij 

zoeken naar de beste voeroplossing op 

het boerenerf. dat kan mengvoer zijn, 

maar net zo goed losse grondstoffen of 

natte bijproducten. dat is ‘the total feed 

business’. We willen het hele spectrum 

beslaan en de boer helpen bij het ma

ken van de juiste keuze. dat is overigens 

niet hetzelfde als ‘u vraagt, wij draai

en’”, beklemtoont Knoop. “ook hierin is 

het onze verantwoording om de meest 

efficiënte oplossing te bieden. Wij heb

ben in alle landen waar we actief zijn 

een sterke positie omdat we focussen 

op een leidende positie in voer op het 

boerenerf. Kunnen wij het dan maken 

om niet concurrerend te zijn? absoluut 

niet! Het dwingt ons om altijd te zorgen 

dat wij de beste voerleverancier zijn.”

Profiel

Yoram Knoop (44) heeft na zijn studie 

bedrijfskunde aan de erasmus 

Universiteit rotterdam veel internati

onale bestuurservaring opgedaan bij 

verschillende bedrijven, onder andere 

bij owens Corning, Quest internatio

nal en de laatste jaren bij Cargill. Hier 

was hij algemeen directeur Premix 

& nutrition eMea (europa, Midden

oosten, afrika).
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nieuw

Het nieuwe VitaMilk gamma

ForFarmers Hendrix introduceert vier 

nieuwe producten, rekening houdend 

met de meest recente kennis inzake 

behoeftes van het kalf. dit betekent dat 

al onze melkpoeders meer vet en eiwit 

bevatten. op die manier is de behoefte 

van het kalf ingevuld en kan het zijn 

potentiële groei waar maken. Daarbij 

maken we gebruik van hoogwaardige 

grondstoffen. Voor de aanvoer van de ei

witten worden er 3 soorten grondstoffen 

gebruikt. Plantaardige eiwitten, weipoe

ders en magere melkpoeder. Wanneer 

u een product voorgeschoteld krijgt 

met pakweg 40% magere melkpoeder, 

dan moet de eerste vraag zijn; wat is 

die andere 60% dan? er is namelijk een 

zeer groot verschil in weipoeders en 

plantaardige  eiwitten. er zijn tot 6 soor

ten weipoeders die courant gebruikt  

worden in melkpoeders. dit gaat dan 

van weipoeder concentraat (WPC) tot 

permeaat. ook in de plantaardige eiwit

ten is er een groot onderscheid.  

tarweeiwitten zijn bijvoorbeeld veel 

beter  verteerbaar voor het kalf dan 

sojaeiwitten. in het VitaMilk gamma 

worden enkel de beste grondstoffen 

gebruikt . en dit zowel voor zuiveleiwit

ten als voor de plantaardige eiwitten.

Care +

naast de hoogwaardige grondstoffen 

bevatten de nieuwe VitaMilk producten 

ook Care +. Care + is een mengsel van 

natuurlijk ingrediënten die nodig zijn 

voor een maximale weerstand en uitste

kende groei van het kalf. Care + bevat 

onder andere producten die de bacterie 

groei in de emmers tegen gaan (betere 

hygiëne). Daarnaast zijn ook Pro- en 

Prebiotica, citroenzuur en etherische 

oliën toegevoegd. Dit zorgt voor een 

goede en stabiele oplossing die veilig 

en goed verteert. als extraatje zit er 

in Care + ook nog organisch selenium, 

extra vitamine e en butyraat. Kortom, 

alles wat uw kalveren nodig hebben om 

zorgeloos te groeien. 

ForFarmers Hendrix introduceert een 

volledig nieuw gamma melkpoeders. 

Daarbij hielden we rekening met de 

meest recente behoeftes van het kalf. 

Onze aandacht ging daarbij naar zowel 

het Wit-Blauw als het Holstein kalf.  

Wilt u de beste start voor uw kalveren?  

Dan heeft u VitaMilk nodig!

 VitaMilk  Aanvoer eiwitten Inhoud

VitaMilk Basic => Plantaardig + weipoeder 21 re
17 rvet

VitaMilk Classic => Plantaardig + weipoeder + WPC 19 re
16 rvet

VitaMilk Elegant => Hoogwaardige weipoeder (WPC) 22 re
18 rvet

VitaMilk Premium => Magere melkpoeder + hoogwaardige 
weipoeder (WPC)

23 re
18 rvet

VitaMilk start beter! Nieuwe verpakking

gloednieuwe producten van een 

superieure  kwaliteit verdienen ook 

een dito verpakking. Het nieuwe Vita

Milk gamma verpakken we voortaan 

in een papieren zak met binnenin een 

plastieken zak. niets nieuws onder 

de zon zou u denken. toch wel, het 

verschil met vroeger is dat deze zak 

ook ‘geseald’ is. dit wil zeggen dat 

de plastieken zak binnen in volledig 

lucht en waterdicht is. Zelfs na het 

openen van de papieren zak. dit komt 

uiteraard de kwaliteit en bewaarbaar

heid van het product ten goede. Zelfs 

bij bewaring in een vochtige omgeving 

(stal) blijft de kwaliteit gegarandeerd. 

er worden namelijk geen klonters 

gevormd in de zak. daarbij blijft de 

oplosbaarheid van de producten 

steeds gegarandeerd.

Openen verpakking 

om de nieuwe verpakking vlot te 

kunnen   openen voorzien we ook 

mesjes. de papieren zak kan u 

gewoon opentrekken. daarna kan u 

de plastieken 

binnenzak 

met het mes

je openen.
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Vleesvee

Feed2Meat
de voedingsaanpak voor vleesvee 

Het blijft een uitdaging voor vleesvee-

houders om enerzijds het juiste even-

wicht te vinden tussen groeiresultaten 

en kosten en anderzijds in te spelen op 

de vraag van retail en consument. Ons 

vernieuwde concept voor vleesvee  

Feed2Meat is erop gericht om hieraan 

een invulling te geven.

Optimale technische resultaten

in de groeiperiode van stieren is een 

optimale groeicurve van cruciaal be

lang. deze groeicurve is afhankelijk van 

het verzurend effect van de voedermid

delen in de pens, de pensmatvorming 

of doorstroomsnelheid en het effect 

van voedermiddelen op de stimulatie 

van penswandcontracties. dit is de 

fase waarin de meeste fouten worden 

gemaakt. de groei is of te laag ófwel 

zo hoog dat het lastig is om nadien 

een goede penswerking te behouden. 

in beide situaties moeten dieren dan 

veelal naar een zwaarder gewicht  

worden afgemest om een gewenste 

karkaskwaliteit te halen.

te zware dikbilstieren afmesten is 

financieel minder interessant door een 

ongunstige verhouding tussen opbreng

sten en kosten. Bij zware eindgewichten 

stijgen de kosten fors door een langere 

mestduur en een hogere voedercon

versie. de onderhoudsbehoefte aan 

het einde van de afmest kost veel in 

verhouding tot de opbrengsten van extra 

vleesaanzet. Bij zware dikbilstieren 

daalt bovendien de opbrengstprijs door 

een lager percentage verkoopbaar vlees 

en een gewijzigde verhouding vlees uit 

voor en achterkwartieren.

Diergezondheid wordt belangrijker

Efficiënter dieren verzorgen betekent 

minder tijd aan elk individueel dier 

besteden en dat kan alleen wan

neer dieren gezond zijn. nogal wat 

gezondheidsproblemen zijn direct 

of indirect gelinkt aan een gezonde 

penswerking. naast het sturen op 

de juiste energie en eiwitvormen of 

verhouding is het kunnen terugval

len op een gezonde penswerking 

cruciaal. in het ForFarmers  Hendrix 

rantsoenprogramma optivoer Vleesvee 

wordt  met name vanuit de ruwvoer en 

grondstofwaardering - met specifieke 

penswerkingsindexen de veiligheid van 

een rantsoen nagerekend. We houden 

nu ook rekening met het effect van de 

inkuilduur van mais op de afbraaksnel

heid van zetmeel en eiwit! dit laat toe 

om preventief bij te sturen indien nodig. 

in sommige rantsoenen is het zelfs 

aangewezen om aan structurele pens

ondersteuning te doen. ForFarmers 

Hendrix heeft hiervoor in zijn gamma 

ook twee specifieke mineralenmeng

sels: Univit Buffer en Univit Balans 

Flora.

Vleeskwaliteit op maat

de verschillende afzetmarkten heb

ben veelal ook specifieke eisen naar 

vleeskwaliteit. ook in de afmestfase is 

het dus cruciaal om de juiste, optimale 

groeicurve te hanteren. Hieraan moet 

dan de rantsoensamenstelling met de 

gewenste nutriënten gekoppeld worden 

om te kunnen inspelen op de vraag van 

retail en consument.

Univit Buffer 
Univit Balans Flora

Deze specifieke mineralenmengsels 

in granulaatvorm ondersteunen de 

pensgezondheid onder meer door:

•  het aandeel specifieke levende 

gisten

•  minder melkzuur vorming

•  betere ruwe celstofvertering

•  betere benutting van penseiwit
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“Passie voor 
koemanagement”

In de prachtige bossen van Herenthout 

ligt het melkveebedrijf van Jos, Maria  

en Jan Heylen. Vader, moeder en zoon 

runnen samen deze boerderij en zijn 

gepassioneerd  bezig met koemanage-

ment. De bedrijfsleiders dragen 

vakmanschap hoog in het vaandel en 

besteden veel aandacht aan de gezond-

heid van de dieren in functie van een 

hoge melk productie. 

Bedrijfsgeschiedenis

in 1974, het jaar dat Jos Heylen trouwde, 

nam hij al op jonge leeftijd het bedrijf 

van zijn vader over. na vier jaar konden 

hij en zijn vrouw de huidige boerderij 

overnemen en bouwden er in datzelfde 

jaar een nieuwe koeienstal. in 1984 kwam 

daar een jongveestal bij en in 1998 werd 

de koeienstal volledig gerenoveerd met 

nieuwe ligboxen met matrassen. er zijn 

70 ligplaatsen, maar momenteel staan 

er 95 koeien op stal. in 2005 is ook zoon 

Jan in het bedrijf gestapt. samen met 

zijn ouders zorgt hij er voor een optimaal 

koemanagement. een hoge melkproduc

tie met goede gehaltes, gezonde koeien 

en de opfok van jongvee zijn de belang

rijkste drijfveren op het bedrijf Heylen. 

Hoge melkproductie en optimale  

voerefficiëntie.

Voor het behalen van een hoge voer

efficiëntie is ruwvoer van hoge kwaliteit 

essentieel. Zo wordt gras binnen de  

48 uur ingekuild om zo weinig mogelijk  

kwaliteitsverlies te hebben . Bij maïs gaat 

de aandacht naar een goede opbrengst 

met goed verteerbare energie. op alle 

ruwvoeders worden er  steeds ruwvoer

analyses uitgevoerd. ook aan het uitkuil

management besteden Jos en Jan veel 

aandacht. er is bewust gekozen voor een 

voermengwagen met mes voor een glad 

snijvlak om zo weinig mogelijk verlies te 

hebben. Het rantsoen voor het melkvee 

bestaat uit maïs, graskuil, perspulp, draf, 

CCM, tarwe, supplement mix 40, luzerne 

en pensbuffer, aangevuld met Fresh 

Cow support en optima turbo. om een 

goede melkproductie te realiseren is een 

hoog niveau aan energie belangrijk. Het 

nieuwe kengetal MeLK (meer energie 

voor lacterende koeien) is dan ook heel 

hoog in het rantsoen van vader en zoon 

Heylen. de huidige hoeveelheid meet

melk is 33.7 kg (32.4 kg melk met 4,2% 

“ForFarmers Hendrix rundveespecialist Luc augustyns checkt samen met Jan en Jos Heylen het rantsoen aan het voerhek.”

reportage melkvee 6



vet en 3.6% eiwit) en de drogestofopname 

van de koeien zit op 22.5 kg drogestof. dit 

resulteert in een voerefficiëntie van 1.49 

(zie berekening in kader).

Pensgezondheid

Bij het binnenkomen van de stal valt 

meteen de rust op. in de toch wel over

bezette stal liggen veel koeien rustig te 

herkauwen. een goede pensgezondheid 

is de basis voor gezonde koeien met een 

hoge voerefficiëntie. Het Feed2Milk-rant

soenprogramma gaf aan dat er luzerne 

gevoerd moest worden voor extra struc

tuur. daarnaast bevat het rantsoen ook 

pensbuffer om pensverzuring tegen te 

gaan.  de Verzurings en Herkauwindex 

zijn hier goed in balans. dat het nieuwe 

Feed2Milkprogramma ook rekening 

houdt met de inkuilduur van de maïs 

vinden Jos en Jan een goede aanvul

ling om te sturen op een gezonde pens. 

naarmate maïs langer is ingekuild zal 

het zetmeel sneller vrijkomen en stijgt 

ook de verzuringsindex.  

Conditiebehoud met het oog op  

diergezondheid en vruchtbaarheid

Voor de familie Heylen is een goede 

conditie van de koeien belangrijk.  

droogstaande koeien staan in twee 

aparte groepen en krijgen maïs, hooi, 

droogstandsmineralen en een klein 

beetje voordroog. een paar weken voor 

het kalven krijgen ze transitieBiks Ca

binder , ter preventie van kalfziekte, en 

perspulp voor een zo hoog mogelijke 

opname. Voor het afkalven verblijven 

deze dieren in een strobox. Koeien die 

afkalven krijgen ook onmiddellijk erna 

water met koedrank. Bij de opstart 

gebruiken Jan en Jos Heylen Fresh Cow 

support, een lactatiestarter die erop 

gericht is om rustiger op te starten, wat 

belangrijk is voor het conditiebehoud 

van de dieren.  

Voorspelbaarheid en begeleiding

Bij de familie Heylen zit er weinig 

verschil op het berekende, geladen en 

gevreten rantsoen. een mooi bewijs 

hiervan is dat bij een laatste rantsoen

controle de huidige melkproductie en 

ureumgetal mooi overeenkwamen met 

hetgeen het rantsoenprogramma voor

spelde: nl 32.4 l en 220 ureum. er wordt 

vandaag 15.000 liter melk per ligplaats 

geproduceerd. de gemiddelde produc

tie is 10500 kg melk met 4,2% vet en 

3,6% eiwit. om dit resultaat te behalen 

vinden Jos en Jan het zeer belangrijk 

om goed begeleid te worden. de veearts 

doet elke 4 weken aan vruchtbaarheids

begeleiding. samen met Luc augustyns 

(rundveespecialist ForFarmers Hendrix) 

evalueren Jos en Jan regelmatig het 

rantsoen en de voerefficiëntie.  

“Het controleren van het voeder aan de 

kribbe, de conditie van de koeien en de 

penswerking zijn belangrijk signalen 

voor een goed advies”, aldus Luc.

Toekomst

ook in de toekomst blijven Jan en Jos 

Heylen focussen op sterke koeien met 

veel melk. Ze willen het maximale uit de 

stal halen, met de nadruk op langleef

baarheid. eventueel zal de familie Heylen 

in de toekomst uitkijken naar een nieuwe 

melkveestal waar ze het veebestand kun

nen uitbreiden naar 120 melkkoeien met 

2 melkrobots. 

Watisvoerefficiëntie?

Bij melkvee betekent voerefficiëntie  

hoeveel kg melk (meetmelk) er gepro

duceerd kan worden uit 1 kg droge stof 

voeder. dit zal in de toekomst een steeds 

belangrijker parameter worden omdat 

de voerkosten sterk de kostprijs van de 

melk bepalen. dit kengetal zegt iets over 

hoe efficiënt voeder wordt omzet in melk.

Bedrijfsgegevens:
• Oppervlakte: 60 ha

• Teelt: 30 ha maïsland en 30 grasland

•  Veebestand: 95 Mk en 10 droge koeien, 70 stuks 

jongvee

•  Gem. productie: 10500 kg melk met 4,2% vet en 

3,6% eiwit

•  Afkalfleeftijd vaarzen: 24 maanden

•  Vervangingspercentage: 31 %

•  Afkalvingspercentage:  100 %

•  Aantal cellen: 113.000 per ml

Berekening Voerefficiëntie

Maiskuil:  8,5 kg ds                                             

graskuil:   4,4 kg ds                                             

Luzerne:   0,6 kg ds                                             

draf 27%:   1,0 kg ds                                             

Perspulp:  2,5 kg ds

CCM:  0,6 kg ds                                             

tarwe:  1,0 kg ds                                             

supplement Mix 40: 2,0 kg ds                                             

optima turbo:  1,6 kg ds

Fresh Cow support:  0,4 kg ds

Totaal:  22,6 kg DS

kg melk:                               32.4 kg

% vet:                                    4.2%

% eiwit:                                 3.6%

Meetmelk:                          33.7 kg

Berekening voerefficiëntie: kg meetmelk/ 

totale DS-opname=33.7 kg /22.6 kg DS = 1.49
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 Plant

Investeer in bodem en koe
Meer ruwvoer winnen per hectare 

en koeien zo veel mogelijk melk per 

kilogram voer laten produceren. Dat 

zijn volgens ruwvoerspecialist Hans 

Augustyns van ForFarmers Hendrix  

de grootste uitdagingen voor melk-

veehouders als er geen melkquotering 

meer is.

als de melkquotering in 2015 verdwijnt, 

zal de nationale melkproductie naar

verwachting toenemen met 20 à 25 

procent in 2020. Zuivelondernemingen 

willen daarom hun melkverwerkingsca

paciteit fors vergroten. en ook de nieuwe 

stallen die her en der gebouwd worden, 

spreken boekdelen. “als de nationale 

melkproductie met 0.6 miljard kilo 

groeit, dan hebben we daar zo’n 69.000 

extra melkkoeien voor nodig”, berekent 

ruwvoerspecialist Hans augustyns van 

ForFarmers Hendrix. “We hebben dan 

ook ruim 40.000 stuks extra jongvee 

nodig. de groei van de nationale rund

veestapel betekent dat de behoefte aan 

ruwvoer met bijna 450 miljoen kilogram  

droge stof toeneemt. Uitgaande van een 

gelijkblijvende oppervlakte betekent dit 

een noodzakelijke stijging van de gemid

delde droge stofproductie per hectare 

met ruim 2 ton. er moet dus heel wat 

gebeuren,” aldus Hans augustyns.

Ander management

Het staat als een paal boven water dat 

het managen van veel melkveebedrijven 

door het verdwijnen van de melkquote

ring op een andere manier zal moeten 

gebeuren. “Voor melkveehouders 

betekent dat een grote verandering. Het 

melkquotumtijdperk dat binnenkort ein

digt, begon in 1984. Jarenlang was het 

zo dat melkveehouders al aan het begin 

van het jaar ongeveer wisten wat ze aan 

melkgeld zouden ontvangen. sturen op 

een zo hoog mogelijk saldo per kilogram 

melk was de uitdaging om een goede 

marge te realiseren”, verduidelijkt Hans. 

“in een quotumloos tijdperk ligt dat heel 

anders. niet het saldo per kilo melk is 

bepalend voor wat er overblijft, maar het 

saldo op bedrijfsniveau. een vraag die 

steeds weer aan de orde komt, is wat 

een extra liter melk oplevert. Het laag 

houden van de vaste kosten zal daarbij 

van groot belang zijn door zo veel mo

gelijk melk onder de koeien te krijgen. 

Bovendien zullen melkveehouders moe

ten kunnen omgaan met steeds grotere 

fluctuaties in de opbrengstprijs van melk 

en de prijzen van krachtvoergrondstof

fen. We zien al sinds 2009 een toene

mende volatiliteit van deze prijzen. dat 

heeft alles te maken met een groeiende 

vraag naar voedsel op de wereldmarkt 

en het afnemen van voorraden van  

(veevoer)grondstoffen.”

Ruwvoerproces

om ook bij een toenemende melkpro

ductie te beschikken over voldoende 

ruwvoer van de gewenste kwaliteit tegen 

aanvaardbare kosten zullen melkvee

houders aan de slag moeten met het 

ruwvoerproces. dit proces omvat het 

geheel van bodem, bemesting, gewas, 

en in en uitkuilmanagement. op de 

meeste bedrijven zijn er goede moge

lijkheden om de droge stof productie per 

hectare te vergroten. de eerste winst 

is niet moeilijk te boeken. We weten 

bijvoorbeeld dat door te weinig onder

houd en bekalking veel gronden kampen 

met een te lage pH. op grasland kan dat 
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tot 12 procent opbrengstderving geven; 

bij maïsteelt kan het zelfs 25 procent 

minder opbrengst betekenen.

Assortiment

Planmatiger en uitgekiender bemesten 

van grond is nodig. als leverancier van 

meststoffen zoeken we voortdurend 

naar mogelijkheden om de melkvee

houder daarbij van dienst te zijn. We 

zijn bijvoorbeeld onderscheid gaan 

maken in een voorjaars en een najaars

assortiment meststoffen. “Zoals gezegd 

is het zaak om grond niet te veel te 

laten verzuren. toch kan het slim zijn 

om in het voorjaar wel meststoffen in te 

zetten die enigszins verzurend werken. 

Zuren bewerkstelligen dat voedings

stoffen makkelijker in water oplossen 

en daarmee beschikbaar komen voor 

de planten. Bij de meststoffen in ons 

najaarsassortiment leggen we juist de 

nadruk op de neutraliserende werking 

in de bodem om te bereiken dat de pH 

aan het eind van het jaar weer in balans 

is. net als bij de pens van een koe, is het 

zaak om de bodem op een evenwichtige 

manier te voeden.

een gemis in het ruwvoerproces is het 

ontbreken van betrouwbare gegevens 

over de opbrengsten van gras en maïs

land. Zonder cijfers kun je niet sturen.  

de verwachting is dat door toepassing 

van moderne technieken melkveehou

ders nauwkeurige opbrengstcijfers tot 

hun beschikking krijgen. Binnen vijf jaar 

hebben loonwerkers hun machines uit

gerust met meetapparatuur. Bijvoorbeeld 

een weeginrichting op de opraapwagen 

of een opbrengstmeter op de hakselaar,” 

aldus ruwvoerspecialist Hans.

Kwaliteit

naast de opbrengst in kilogrammen is 

ook de kwaliteit van het geoogste ruw

voer van groot belang. door veredeling 

is de verteerbaarheid van ruwvoeders 

de afgelopen 20 jaar toegenomen.

ruwvoer is daarmee opgeschoven in de 

richting van krachtvoer. Het bevat min

der ruwe celstof. Bij gras zien we ook 

de invloed van een krappere stikstofbe

mesting. daardoor daalt in kuilgras het 

ruw eiwitgehalte en gaat het suiker

gehalte omhoog. deze ontwikkelingen 

resulteren in steeds meer klinische 

en subklinische pensverzuring. een 

slechtere voerbenutting is het gevolg. 

de hogere suikergehaltes geven samen 

met de gemiddelde hogere droge stof

gehaltes meer broei. dat veroorzaakt 

energie en eiwitverlies en daarmee ook 

een slechtere voerbenutting.

De koe

Forfarmers Hendrix pleit er voor om 

in het ruwvoerproces meer te denken 

vanuit de behoefte van de koe. alleen 

dan lukt het om de rantsoenefficiëntie 

te vergroten; dat wil zeggen meer melk 

produceren per kilogram droge stof 

voer. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om 

bij graslandvernieuwing te kiezen voor 

mengsels met rietzwenkgras in plaats 

van het traditionele engels raaigras. Met 

moderne rietzwenkrassen kun je een 

hoge  graslandopbrengst combineren 

met het verhogen van de structuur

waarde zonder dat de smakelijkheid van 

het gras afneemt. Bij de keuze van een 

maïsras zou vooral het aandeel snijmaïs 

in het rantsoen bepalend moeten zijn. 

“onze unieke melkindex is dan een hulp

middel om het meest passende maïsras 

door de ogen van de koe te adviseren. 

Kortom, we zullen bij elke schakel van 

het ruwvoerproces veel kritischer moe

ten kijken naar wat de betekenis ervan is 

voor de koe,” besluit Hans augustyns.
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 nieuw

Mineralenvoorziening
Juiste afstemming op behoeftes
Mineralen, spoorelementen en vita-

mines zijn essentieel voor vrijwel alle 

fysiologische processen in de koe.  

Een goede voorziening van de 

verschillende  elementen is daarom 

van levensbelang voor het dier.

Zo kunnen problemen rondom vrucht

baarheid en gezondheid, evenals een 

suboptimale melkproductie in veel 

gevallen veroorzaakt worden door een 

tekort aan of een onbalans in vitaminen 

en mineralen. ForFarmers Hendrix 

heeft daarom met het Univit assorti

ment de complete oplossing voor elk 

specifiek probleem.

Het Univit assortiment is ontwikkeld op 

basis van (eigen) onderzoek, kennis en 

praktijkervaring. de Univit mengsels 

stuiven niet en ontmengen minder snel 

doordat ze in granulaatvorm zijn.  

Het assortiment is ingedeeld in 3 

categorieën :

1.  All round: standaardmineralen om 

het rantsoen kloppend te maken

2.  Gezondheid: mengsels met een 

specifieke  ondersteuning richting 

gezondheid

2.  Droogstand: mengsels voor dieren 

aan het einde van de dracht

All round Gezondheid Droog-
stand

Toepassing Univit 
Balans 

+ P

Univit 
Balans 
Flora

Univit 
Vruba

Univit 
Buffer

Univit Top Univit 
Mobiel

Univit 
Preventie

Univit 
Droog-
stand

standaard +++ +++ +++  +    
Rantsoenefficiëntie  +++  ++ + ++  
ondersteuning hoog 
productieve koeien      +++    

Pensgezondheid  +  +++ +  ++  
Hittestress    +++   ++  
algehele weerstand    ++ ++  +++  
Klauwgezondheid    +  +++   
Uiergezondheid     +  +++  
Vruchtbaarheid   +++   +   
droogstand +++
Preventie melkziekte  
en zucht        +

Jongvee +++        
Verkrijgbaar in emmer • •

Extra toevoegingen

natuurlijke antioxidanten • • • • •

Buffercomplex • •

Levende gisten            • • • •

org. spoorelementen • • • •

Bvitaminecomplex • •

Choline •

Biotine • •

ßcaroteen •
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 innovatie

Innovatiefonds 
Beloont praktische oplossingen

Heeft u wel eens een goed idee? Eentje 

waarvan u denkt: “Dit is het!” Een idee 

waar niet alleen uzelf, maar de gehele 

sectorprofijtvankanhebben?Het

Innovatiefonds Farmers For Farmers 

(IFFF) stimuleert agrarische onder-

nemersomhunideeënuittevoerenen

hun kennis te delen. Hoe? Door twee-

maalperjaartweeinnovatiesfinancieel

te ondersteunen, zodat de innovaties 

verder ontwikkeld kunnen worden.

drie melkveehouders zijn vorig jaar 

beloond  voor een eenvoudig maar prak

tische innovatie door het innovatiefonds 

Farmers for Farmers. Melkvee houder 

richard dorresteijn bedacht een  

dompelbak om de melkstellen in zijn 

draaimelkstal te reinigen. “Hiermee 

wil ik kruisbesmetting zoveel mogelijk 

voorkomen. Met het oog op antibiotica

reductie is preventie van mastitis nog 

belangrijker.” de dompelbak is in de 

draaimelkstal tussen de in en uitgang 

geplaatst. tijdens het draaien zakken 

de melkstellen in de dompelbak met 

desinfectiemiddel. na enkele seconden 

worden ze weer naar boven gehaald 

door de afnamecilinder. Het systeem 

werkt eenvoudig en volledig mecha

nisch, waardoor het onderhoud tot 

een minimum wordt beperkt. richard 

dorresteijn  ontvangt voor zijn innovatie 

de prestigeprijs van 2.500 euro. 

daarnaast zijn de bedenkers van de in

novatieve ergonomische oplossing  

bij de kalverdrinkautomaat en een 

hygiënisch  mobiele mestscheider 

beloond  met een aanmoedigingsprijs 

van 1.000 euro. 

Meer weten of foto’s zien? Bezoek de 

website www.farmersforfarmers.eu. 

Innovatiefonds 
Farmers for Farmers

Het innovatiefonds Farmers for 

Farmers is een initiatief van 

ForFarmers , bedoeld om innovaties 

te stimuleren en uit te voeren. iFFF 

betekent letterlijk ‘van boeren voor 

boeren’, want door gezamenlijk 

laagdrempelige verbeteringen door 

te voeren in de sector, vergroten we 

de innovatiekracht en de marktposi

tie van de agrarische sector.

als landbouwer kunt u het hele jaar 

uw verbetervoorstellen insturen 

door het aanmeldformulier op de 

website volledig in te vullen. een 

deskundige en onafhankelijke 

jury beoordeelt de voorstellen en 

beloont twee keer per jaar de beste 

voorstellen van dat moment met 

een geldbedrag. dit bedrag, bedoeld 

om het idee verder te ontwikkelen, 

wordt volledig beschikbaar gesteld 

door ForFarmers.

Heeft u een goed idee? surf naar 

www.farmersforfarmers.eu, stuur 

het inschrijfformulier op en maak 

kans op € 5.000, om uw idee verder 

te ontwikkelen! succes!
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Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmershendrix.be

Boeren met ambitie

Onze nieuwe voedingsaanpak Feed2Milk staat voor probleemloos melken
met gezonde koeien. De focus ligt op een optimale voerbenutting en
een beste melkproductie. Dat zorgt immers voor de hoogste voerwinst.
Feed2Milk melkt beter!

We maken waar wat we zeggen

Dé voedingsaanpak voor melkvee

Voorspelbaar 
resultaat

Gezonde koeien 
met een hogere 
levensproductie

+ 0,1 rantsoenefficientië
= 125 € / koe / jaar
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