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Veevoerindustrie stuurt aan op

genuanceerd advies
“De veevoerindustrie, de dierenartsen én de GD
kunnen nog meer samenwerken om de veehouder
een genuanceerd advies te geven. Veel problemen
op een bedrijf zijn te herleiden tot management.
Die kun je het beste samen sturen.” Een gesprek
met Ward Arts, specialist rundveehouderij bij
Cehave Landbouwbelang.
“Wij maken hier in Oss de mengvoeders”, zegt Arts, “maar
de voorlichters in het veld maken een rantsoen als totaal
voor een bedrijf. Daar betrekken we het ruwvoer bij.
Voeding heeft veel invloed op verschillende ziekten of
aandoeningen. Vooral op pensmilieu, en in mindere mate
op uiergezondheid en vruchtbaarheid. Als in de pens sprake
is van chronische pensverzuring, bijvoorbeeld door een te
snel rantsoen, heeft dat weerslag op allerlei andere organen en weefsels met weerstandsproblemen of klauw- en
beenaandoeningen als gevolg. Uiergezondheid is vooral een
managementkwestie. Natuurlijk draagt een goede energievoorziening van de koe bij aan de weerstand, evenals
mineralen en vitaminen. We hebben inmiddels een jaar zeer
positieve ervaringen met een vitaminen- en mineralenmengsel waaraan vetzuren zijn toegevoegd die bijdragen
aan weerstandsverbetering, waardoor mastitis minder snel
optreedt. De invloed van voeding op vruchtbaarheid is
niet helemaal duidelijk. Eén ding is wel helder: als een koe
gezond gevoerd wordt, en voldoende, is haar energiebalans
altijd goed. Dan draagt dat bij aan een goede vruchtbaarheid.”

“gezonde koe is

hoogproductievere koe”
Schijf van vijf
“Een ‘schijf van 5’ zoals die er is voor de mens, is er ook
voor de koe. Alleen die is, vooral gedreven door economische factoren, vaak ‘een schijf van 25’. Met andere
woorden: er wordt op zeer veel nutriëntkenmerken in de
rantsoenen voor melkvee gestuurd. Onze insteek is dat we
ons met behulp van een breed voerassortiment aanpassen
aan de wensen van de veehouder. Maar wat de overwegingen ook zijn, in de praktijk zien we dat een gezonde koe
altijd beter produceert. Als het voerrantsoen niet optimaal
is voor de gezondheid, dan denk ik dat we te ver zijn doorgeschoten in de richting van productie. Per definitie is een
gezonde koe een hoogproductievere koe.”

Ward Arts, specialist rundveehouderij bij C ehave Landbouwbelang.

Gezondheidsindex
“In onze rantsoenoptimalisatie hebben we een paar jaar
geleden daarom een gezondheidsindex ontwikkeld. We
kijken nauwkeurig naar de invloed van alle voedingsonderdelen die betrokken zijn bij een specifiek gezondheidsitem.
Zo kun je in de praktijk bij het rantsoen maximaal sturen op bijvoorbeeld klauwgezondheid, uiergezondheid of
vruchtbaarheid. Het maakt daarbij veel uit van wat de
veehouder ziet en signaleert. Daarin zit veel verschil. De
ketting van het totale voermanagement is zo sterk als de
zwakste schakel.”

Dynamisch voeren
“Een positieve nieuwe ontwikkeling is het dynamisch
krachtvoer verstrekken. Daarbij beweegt de voergift automatisch met de koe mee. Hoe reageert ze op iets meer
of minder krachtvoer? Handhaaft de koe bijvoorbeeld de
productie bij een iets lagere krachtvoergift? De koe wordt
als het ware elke dag uitgedaagd. Afhankelijk van de
reactie vindt het vervolgproces plaats. Voorwaarde is wel
dat de veehouder beschikt over individuele melkmeting en
individuele computergestuurde krachtvoerverstrekking. De
veehouder kan met dynamisch voeren besparen op krachtvoer. Het is de bedoeling dat de productie zo efficiënt
mogelijk op niveau blijft, maar vooral dat het saldo per
koe groter wordt. De eerste ervaringen zijn dat oudmelkse
koeien minder gauw vet worden, en dat verse juist minder
aan conditie verliezen. Daarmee draagt dynamisch voeren
zeker ook bij aan een goede diergezondheid én aan een
hoger saldo voor de veehouder. Zo hebben we twee vliegen
in één klap!”
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