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Vĳzel JF-voermengwagen met vervangbare slĳtrand

Mengen verhoogt
de voeropname

De teelt van gras wordt steeds belangrĳker vanwege
strengere mestwetgving en het einde van de quotering. In samenwerking met JF, onderdeel van de
Kongskilde Group, belicht Veeteelt hoe je dankzĳ goed
mengen een wisselende kuilkwaliteit optimaal benut.

Een hoge voeropname start met het aanbieden van een consistent gemengd rantsoen. Een voermengwagen biedt uitkomst
bĳ een wisselende kwaliteit van de kuilen en maakt het mogelĳk
om nauwkeurig te registreren hoeveel er wordt gevoerd.

K

oeien vreten selectief en laten minder smakelĳk voer het liefst liggen.
Hierdoor gaan kostbare voedingsstoffen
verloren. ‘Met een voermengwagen kan
een veehouder ook kuilen van wisselende kwaliteit verwerken tot een smakelĳk rantsoen’, legt Jesper Christensen
uit. Christensen is productmanager bĳ
het Deense JF, producent van voermengwagens en onderdeel van de Kongskilde
Group. ‘Door het mengen van structuurrĳk, kwalitatief minder gras met smakelĳker ruw- of krachtvoer krĳg je toch
een smakelĳk rantsoen.’

Rantsoenregistratie
Met een voermengwagen is het bovendien mogelĳk om de hoeveelheid voer
die voor de koeien komt, nauwkeurig te
meten. Christensen: ‘We merken dat het
steeds belangrĳker wordt om dit te
registreren. Daarom bieden we voermengwagens met een draadloos display
die het gewicht weergeeft en doorgeeft
aan het managementprogramma.’

Met deze innovaties en met praktische
aanpassingen zoals een extra opzetrand
of extra uitgangen speelt JF in op groeiende veestapels en stĳgende producties.

Minder mengen door slĳtage
De belangrĳkste eis aan een voermengwagen blĳft echter een egaal
voermengsel. ‘Dat valt of staat met de
kwaliteit van de vĳzels. De vĳzels hebben
veel te verduren en na verloop van tĳd
vermindert de kwaliteit door slĳtage’,
vertelt Christensen.
Hĳ merkt dat veehouders de vervanging
van vĳzels vaak te lang uitstellen. ‘Daarom hebben we Mix+ ontwikkeld, een in
delen vervangbare slĳtrand.’ Het voordeel is volgens Christensen dat je niet de
hele vĳzel hoeft te vervangen, maar alleen de slĳtdelen. ‘Zo blĳft een goede
mengkwaliteit gegarandeerd en daarmee een goede opname van het ruwvoer.
Het is belangrĳk om al het voer van eigen land te benutten, iedere procent opname telt.’ l

Broers Van de Poll: ‘Je kunt niet het hele
jaar van de eerste snede melken’
Patrick van de Poll werkt met zĳn
tweelingbroer Dennis op het bedrĳf
van hun oom en vader in Dalerveen.
Het bedrĳf telt 200 koeien en 80 hectare grasland. De maatschap voert
een mengsel van kuilvoer, mais, bietenpulp met tarwegistconcentraat,
soja, gerst en mineralen. ‘Mengen is
belangrĳk om het ruwvoer van eigen
grasland zo goed mogelĳk te benutten’, stelt Dennis Van de Poll. ‘Je
kunt niet het hele jaar door de beste

eerste snede voeren. Om een wat nattere
kuil ook goed te laten opnemen, is goed
mengen belangrĳk.’
Twee jaar geleden kochten ze de JF-voermengwagen. ‘De weegresultaten komen
direct in de computer. We willen gaan
koppelen aan het managementprogramma.’
Dennis en Patrick van de Poll mengen
bewust om het ruwvoer van eigen land
optimaal te benutten
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