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Voersystemen melkveebedrijven
Over dit dossier

Inleiding
Een melkveebedrijf met 150 koeien heeft een
ruwvoertekort. De ondernemer verwacht dat de
ruwvoerprijzen in de toekomst hoger zullen worden
en vraagt zich daarom af of voersystemen zoals
Total Lac of het Kempensysteem mogelijk
voordelen gaan bieden op zijn bedrijf. Er zijn meer
voersystemen, maar hij wil zich vooral laten
informeren over deze twee systemen. Wat houden
deze systemen in? Wat zijn de voor- en nadelen?
Wat zijn de financiële gevolgen vergeleken met de
huidige voersystemen? Hoe ziet een rantsoen voor
melkveekoeien eruit?

Dit dossier van Groen Kennisnet is gemaakt
ter ondersteuning van studenten van AOC
Terra Groningen in het kader van
Regioleren. Studenten gaan bij regioleren
aan de slag met een ondernemersvraag in
de regio.
Staatsbosbeheer
AOC Terra Groningen

Kernpublicaties
Handboek melkveehouderij 2013

Kempensysteem

Total Lac

Bij het Kempensysteem van ForFarmers
Hendrix kunnen koeien onbeperkt krachtvoer
en hooi opnemen in combinatie met de
speciaal ontwikkelde KempenBiks. Dit systeem
is arbeidsbesparend, omdat het gemakkelijk
toe te passen is. Met minder werk kan meer
melk worden geproduceerd. Het
Kempensysteem is geschikt voor intensieve
bedrijven met weinig mogelijkheden voor

Ook met het voersysteem Total Lac van Agri
Firm Feed is het mogelijk efficiënter te
werken. Total Lac is een voersysteem
waarmee je onbeperkt hooi of droge kuil
voert aan koeien, aangevuld met 12-20 kg
krachtvoer op basis van individuele
melkproductie.

eigen ruwvoerwinning. Maar er zijn ook
bedenkingen. Het Kempensysteem is vooral
profijtelijk voor de voerleverancier, omdat er
meer krachtvoer wordt verkocht.

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
info@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over het onderwerp

Brochure Total Lac van Agrifirm
Ervaringen met Total Lac op de website
van Agri Firm
Productiedieren: Impact,
Kennisarrangementen
Melkveevoeding(inloggen verplicht)

kunt u contact opnemen met:
naam
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers

Brochure Kempensysteem
Hooi maakt comeback : 'Hooi past beter in
rantsoen dan snijmais, artikel uit 'Melkvee
magazine 2012, nr. 11
Kosten in de hand met onbeperkt brok,
artikel uit Veeteelt 2011, nr. 9
Kempensysteem: onbeperkt krachtvoer en
hooi, artikel uit Melkveebedrijf 2009, nr. 10
Melken op krachtvoer en hooi, artikel uit
Veeteelt 2008, nr. 17
Onbeperkt brok bij Kempensysteem, artikel
uit Veeteelt 2007, nr. 18
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Rendement

Melkveevoeding

Op melkveebedrijven zijn voederkosten de
belangrijkste kosten, terwijl de opbrengst van

Kennis over melkveevoeding, zoals de
opneembaarheid van het voer, de

melk de belangrijkste inkomstenbron is.
Voederwinning, hoofdstuk uit Handboek

samenstelling en voederwaarde, is belangrijk.
Goede melkveevoeding zorgt voor gezonde
dieren en gezonde voeding. Wat heeft een

melkveehouderij, 2013

koe zoal nodig aan voedingsstoffen?

Kengetallen en voeding van melkvee,
artikel uit Management & techniek, 2013,
nr. 13

Veevoeding, hoofdstuk uit Handboek

Voer telen is ook een vak, artikel uit

Video Het voeren van melkkoeien

Veeteelt 2013, nr. 14

Beter inspelen op mineralenbehoeften,

Hooi maakt comeback, artikel uit
Melkveemagazine 2012, nr. 6

artikel uit Management & techniek, 2013,
nr. 19

Hoe werken aan 30.000 euro verschil in
voerkosten? artikel uit Melkveebedrijf

Voeding, hoofdstuk uit Handboek snijmaïs,
Wageningen UR Livestock Research, 2012

2012, nr. 1

Gebruik bijproducten ingeburgerd, maar
vraagt aandacht, artikel uit Melkveebedrijf

Hogere voerefficiëntie beperkt aankoop
voer, artikel uit Melkveebedrijf 2012, nr. 7
Dynamisch voeren verbetert inkomen
altijd, artikel uit V-focus 2009, nr. 6

melkveehouderij, 2013

2012, nr. 8
Krachtvoer in ruwvoerjas: ruwvoermix
lucratief in de strijd tegen ruwvoertekort,
artikel uit Veeteelt 2010, nr. 14
Rapport Melkveevoeding, Vlaamse
overheid, 2007
Impact melkveevoeding kennisarrangement
mbo 4
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