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Ruwvoeropname beïnvloeden
met vochtrijke diervoeders
Reportage

Vakbeurs LIV Gorinchem

[Albert Bouwman]

In een tijd van recessie wordt scherper gekeken naar rendement.
Zo ook bij veel diervoederbedrijven. Een aantal daarvan presenteerde tijdens de Landbouw Intensieve Veehouderij-dagen in
Gorinchem vochtrijke diervoeders die krachtvoerkosten terugbrengen en ruwvoeropname optimaliseren.
De evenementenhal in Gorinchem was
eerder deze maand de ontmoetingsplek
voor bedrijven en bezoekers in de intensieve veehouderij. Qua standhouders
was het relatief rustig. De hal was niet
volledig bezet. Veel grote diervoederbedrijven ontbraken op de beursvloer.
Vo c h t r i j k e d i e r v o e rd e r s
Ondanks het feit dat de beurs was
gericht op de intensieve veehouderij,
maakten veel bedrijven van de gelegenheid gebruik om hun vochtrijke diervoeders die ook erg geschikt zijn voor rundvee te introduceren. Beuker zette
Protiwanze nadrukkelijk in de schijnwerpers. „Een tarwegistconcentraat met
een bijzonder hoog eiwitgehalte en een
stabiel hoge drogestof”, aldus de standhouder. „Het hoge eiwitgehalte maakt
dit een goed product voor melkvee.
Door de hoge energetische waarde is
het echter ook geschikt voor varkens.”
Biowanze, een bioethanolfabriek in
België en leverancier van Protiwanze,
levert dit voerproduct halverwege dit
jaar. Tijdens het transformatieproces
blijft er na de distillatiestap een rest over
die niet in alcohol kan worden omgezet.
Deze rest wordt gebruikt als nieuwe
grondstof, tarwegistconcentraat, en verkocht onder de naam ProtiWanze. Dit
vloeibare product bestaat voor 30 tot 35
procent uit droge stof.
Ook Agrifirm stond met de aankondiging
van dit product op de vakbeurs. „We verwachten hier veel van, zeker in de rund-

veehouderij”, aldus Wouter Borgstein.
Duynie pakte de gelegenheid om een
andere vochtrijke diervoeder onder de
aandacht te brengen. Bezoekers konden
hun nieuwe product voelen, zien en ruiken. Duynie V-Pro, een mengsel van
pulpgruis en tarwegistconcentraat, wordt
als kuil voor melkkoeien geleverd. Een
zurige lucht verraadt de gistconcentraten
in het product. „Toch is het mogelijk dit
bijproduct zes maanden in goede conditie te bewaren”, aldus een medewerker.
Stalinrichting
Veel bedrijven probeerden de bezoekers
te imponeren met de ontwikkeling in
stalinrichting. De wet legt op dat pluimveehouders in 2012 overschakelen van
legbatterij naar volière- of scharrelsysteem. Farmer Automatic introduceerde
daarom het nieuwe trapvolièresysteem.
Het systeem bestaat uit verschillende
niveaus. „Een geschikte inrichting voor
stallen met smalle gangpaden waar kippen gemakkelijk omhoog en omlaag
kunnen”, aldus de standhouder.
Niet alleen zijn de stalinrichters gebaat
bij de wetswijziging in de pluimveehouderij, ook spinnen ze garen bij de emissiearme stallen die in 2013 zijn verplicht
voor intensieve veehouders. „Wij lopen
voorop als het gaat om het installeren
van luchtwassers”, vertelt Marc
Kipperman van Inno Plus. „Wij leveren
niet alleen chemische luchtwassers,
maar ook biologische en combinatieluchtwassers.”
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Ondanks de wat tegenvallende bezetting van standhouders, waren ze over
het algemeen positief gestemd. „Al doe
je het alleen maar om bekenden en
klanten een hand te schudden, dan is
dat langetermijnwinst”, zo vindt een
standhouder.
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