SPECIAL VOEREN VOOR VET EN EIWIT

Voeropname sleutel

naar dikke melk
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Het functioneren van de pens
van de koe is sterk bepalend
voor de hoogte van de gehalten.
De vorming van melkvet en
melkeiwit kan met verschillende voedermiddelen worden
gestuurd. Maar in de praktijk is
er één factor doorslaggevend:
de voeropname.
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TEKST WICHERT KOOPMAN
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mdat de zuivelindustrie gespecialiseerd is
in de productie van kaas en boter, wordt
de melkprijs in Nederland en Vlaanderen
sinds jaar en dag sterk bepaald door het vet- en
eiwitpercentage. ‘Met hoge gehalten in de melk
sta je bedrijfseconomisch met 1-0 voor’, verwoordt melkveehouder Jochum de Vries het treffend (zie kader op pagina 38).
Sinds de invoering van de fosfaatwet is er een
extra argument bijgekomen om te streven naar
‘dikke melk’. De tabellen die worden gebruikt
voor de berekening van de fosfaatexcretie per
koe, zijn gebaseerd op de gemiddelde productie
in kilogrammen melk. Dit betekent dat er binnen
het fosfaatquotum bij eenzelfde melkproductie
met hogere gehalten meer kilogrammen vet en
eiwit kunnen worden afgeleverd. ‘Dikke melk’
produceren is financieel aantrekkelijker dan ooit.
Dat merken ook voeradviseurs.

Beginnen met voeropname
‘Veehouders die willen werken aan hogere gehalten, kunnen het best beginnen met werken aan
een hogere voeropname’, stelt Richard ter Beek
van Agruniek-Rijnvallei. ‘Iedere kilo droge stof
die een koe extra vreet, betekent extra energie en
eiwit voor de productie van melkvet en melkeiwit’, legt de verkoopleider rundvee uit. Hij illustreert zijn stelling met een voorbeeld. ‘Als het in
de winter flink koud is, nemen koeien veel voer
op en produceren ze hoge gehalten. Maar als in
een hete zomerperiode de voeropname onder
druk staat, gaan ook de gehalten onderuit.’
De hoogte van de voeropname wordt volgens Ter
Beek bepaald door factoren die direct te maken
hebben met de kwaliteit, smakelijkheid en beschikbaarheid van voer, maar bijvoorbeeld ook
door de kwaliteit van de huisvesting, het klimaat
en de gezondheid van koeien. ‘Hoge gehalten
melken is veel meer dan een goed rantsoen voeren’, stelt melkveehouder Karel van der Wielen
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(zie kader hieronder). ‘De percentages vet en eiwit
zeggen veel over het management van een bedrĳf.
Voor een goed resultaat moet je er elke dag bovenop
zitten’, spreekt hĳ uit ervaring.

Meer ruwvezel, meer vet
Met een lesje veevoeding onderbouwt Gert van Duinkerken, hoofd van de afdeling Diervoeding van Wa-

geningen Livestock Research, de verhalen en adviezen uit de praktĳk. ‘Als het gaat om de samenstelling
van melk, dan is het vetgehalte het gemakkelĳkst
met voeding te beïnvloeden, daarna volgt het eiwitgehalte en ten slotte het lactosegehalte. Op dit laatste hebben we eigenlĳk nauwelĳks invloed’, geeft
hĳ aan.
‘In grote lĳnen zĳn er vĳf manieren om op vetgehalte

Karel van der Wielen: ‘Stabiel en energierijk basisrantsoen
voorwaarde voor goede gehalten’
Een hoog aandeel snijmais zorgt voor rust in
het rantsoen van de koeien van Karel van der
Wielen. Hij heeft in Nistelrode, samen met zijn
vrouw Monique een intensief melkveebedrijf
met ruim 100 koeien en 50 stuks jongvee op
20 hectare grond. ‘Op al onze eigen grond
staat gras’, vertelt de Brabantse veehouder.
‘We houden de teelt en voederwinning hiervan graag zelf in de hand, want zo hebben
we invloed op de kwaliteit. Mais is wat dat
betreft een constanter en zekerder gewas om
aan te kopen, al let ik wel altijd op het ras.
Een hoge voederwaarde vind ik belangrijk’,
verklaart de veehouder.
Om de koeien een constant rantsoen te kunnen voeren worden de eerste, tweede en
derde snede gras in lagen over elkaar heen
gekuild. Het basisrantsoen van de koeien
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bevat jaarrond een derde gras (in de zomer
deels uit de wei) en twee derde mais, aangevuld met bierbostel of perspulp en uitgebalanceerd met een energie- en eiwitmeel. In
de robot wordt op basis van productie bijgestuurd met een eiwit- en een productiebrok.
‘Een stabiel en energierijk basisrantsoen is
een voorwaarde om jaarrond goede gehalten
te melken’, vindt de veehouder.
De koeien realiseerden afgelopen boekjaar
een rollend jaargemiddelde van bijna 11.000
kg melk met 4,58% vet en 3,62% eiwit. ‘Voeding is zeker belangrijk, maar hoge gehalten
melken is veel meer dan voeren’, stelt Van
der Wielen met nadruk. ‘De percentages vet
en eiwit in de melk zeggen veel over het
management. Voor een goed resultaat moet
je er elke dag bovenop zitten.’
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Sturen op ‘dikke melk’ kan op
verschillende manieren
Om veehouders te helpen bij het vinden van een voerstrategie voor ‘dikke
melk’ heeft Agrifirm een overzicht samengesteld van voermaatregelen die
een effect kunnen hebben op de gehalten. ‘De omzetting van voer in melkvet
en melkeiwit is en blijft natuurlijk een

biologisch proces dat afhankelijk is van
veel factoren. Rantsoenen samenstellen
is maatwerk’, nuanceert Gert Roelofs,
productmanager melkvee bij Agrifirm,
de plussen en minnen. ‘Maar de tabel
geeft wel een goede indicatie van wat
er mogelijk is.’

Tabel 1 – Effect van verschillende voermaatregelen op de melkproductie en het vet- en
eiwitpercentage in de melk (bron: Agrifirm)

voermaatregelen

% vet

% eiwit

kg melk

—
0/—
—
+
0

+
+
+
+
+

+
+
+
0/—
+

++
—
+
+
+
+

0
+
—
+
+
0

0
+
0/+
+
0
—

——
++
+
0
—
+
++
++
++
0/—
—
——
0/—
+
+
+
—
—
+

+
—
0/—
+
+
0
++
+
+
0/+
+
+
+
0
+
0/+
+
+
–

+
—
0/—
+
+
0
+
0/—
—
+
+
+
0
0
0
0
++
++
++

aanpassingen in ruwvoer
betere kwaliteit graskuil (bij gelijk krachtvoer)
hoger aandeel snijmais in rantsoen
hoger zetmeelgehalte snijmais
graskuil met hoog suiker
vers gras op stal bijvoeren

in melk te sturen’, vertelt de onderzoeker. ‘In de eerste plaats kan dit door meer ruwvezel te voeren. Omzetting van ruwvezel in de pens leidt tot de aanmaak
van azĳnzuur, dat in de uier wordt gebruikt als bouwsteen voor melkvet’, legt hĳ uit. Overigens zal een
rantsoen met veel ruwvezel in de praktĳk vaak de
melkproductie drukken, wat door het indikkingseffect ook vetgehalteverhogend uitpakt.
Een tweede route om het vetgehalte te verhogen is
het voeren van suikerrĳke producten die in de pens
de aanmaak van boterzuur stimuleren. Ook dit
wordt in de uier gebruikt bĳ de aanmaak van melkvet. ‘Maar hierbĳ geldt wel een kanttekening’, benadrukt Van Duinkerken. ‘Te veel suikers voeren leidt
tot pensverzuring, met onder andere extreem lage
vetgehalten tot gevolg.’

Glucogene energie essentieel
‘Pensbestendige vetten toevoegen aan het rantsoen
zorgt direct voor extra vet in het verteringssysteem
en daarmee direct voor een verhoging van het vetpercentage. Dit geldt ook voor vetten die afkomstig zĳn
uit de afbraak van lichaamsreserves’, vervolgt Van
Duinkerken zĳn verhaal. En ten slotte heeft de vetzuursamenstelling van het rantsoen invloed op het
melkvetgehalte. Onverzadigde vetten, bĳvoorbeeld
uit weidegras, werken melkvetverlagend.
De hoogte van het eiwitpercentage in de melk wordt
bepaald door de hoeveelheid aminozuren (bouwstoffen voor eiwit) die in de darmen beschikbaar komen.
‘Enerzĳds zĳn dit darmverteerbare eiwitten of aminozuren die de pens passeren en rechtstreeks naar
de darmen gaan. Maar veel belangrĳker is de bĳdrage
van microbieel eiwit. Dit zĳn eiwitrĳke pensmicro-

aanpassingen in weidegang
grof kuilgras of hooi bijvoeren
inscharen in kort gras (< 12 cm)
inscharen in lang gras (> 15 cm)
siëstabeweiding toepassen
van 1 keer per dag naar 2 keer per dag mais bijvoeren
lagere stikstofbemesting
aanpassingen in krachtvoer en bijproducten
hoger aandeel krachtvoer in rantsoen
lager aandeel krachtvoer in rantsoen
meer ruwvezel in rantsoen
meer bestendig eiwit in rantsoen
meer bestendig zetmeel in rantsoen
krachtvoergift meer spreiden over de dag
voederbieten als ruwvoervervanger
voederbieten als ruw- en krachtvoervervanger
voederbieten als krachtvoervervanger
bietenperspulp toevoegen aan rantsoen
verse maisgluten toevoegen aan rantsoen
aardappelsnippers toevoegen aan rantsoen
aardappelpersvezels toevoegen aan rantsoen
bierbostel toevoegen aan rantsoen
palmpitschilfers toevoegen aan rantsoen
sojahullen toevoegen aan rantsoen
sodagrain toevoegen aan rantsoen
granen toevoegen aan rantsoen*
pensbestendige vetten toevoegen aan rantsoen
* te veel graan voeren is een risico voor de (pens)gezondheid

ben die in de pens gevormd worden. Voor dit proces
is in de pens voldoende energie en eiwit nodig’, vertelt Van Duinkerken. ‘Daarnaast is de beschikbaarheid van zogenaamde glucogene energie in de hele
stofwisseling belangrĳk voor de melkeiwitvorming,
zeker in het eerste deel van de lactatie. Bĳ onvol-
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Jochum de Vries: ‘Bieten zijn een
blijvertje in het rantsoen’

Met ruim 100 koeien en zo’n 60 stuks jongvee op 67 hectare land hebben Jochum en
Coba de Vries een extensieve bedrijfsvoering. De melkveehouders uit het Friese Wieuwerd telen ruim 60 hectare gras, 5 hectare
mais en sinds twee jaar 1,6 hectare voederbieten. Op een rantsoen met veel gras en
volop weidegang produceren de koeien
gemiddeld ongeveer 9100 kg melk met
4,42% vet en 3,59% eiwit. ‘Met goede gehaltes sta je bedrijfseconomisch met 1-0 voor’,
verklaart de veehouder zijn inspanningen
voor deze hoge vet- en eiwitpercentages.
Drie jaar geleden kocht De Vries op proef
twee combinaties voederbieten. Sindsdien
teelt hij ze zelf. ‘In het eerste stalseizoen zorg-

den de bieten direct voor een tiende procent
hoger vet en vijf honderdste procent hoger
eiwit’, schat de veehouder. ‘Daarbij vreten de
koeien ze erg graag. En als ik zie hoe de
dieren glanzen als ze bieten krijgen, dan
moet het wel gezond voer zijn.’
De oogst van dit jaar zit tijdens het interview
nog in de grond, maar vorig jaar rooide de
Friese veehouder van 1,6 hectare zo’n 210 ton
bieten met 20,5 procent droge stof. Omgerekend is dat een opbrengst van bijna 27 ton
droge stof per hectare. En met een voederwaarde van 1138 vem per kilo droge stof leveren bieten ook nog eens veel energie. Daardoor passen ze goed in een rantsoen met
veel gras en zijn ze een goede vervanger van
krachtvoer, geeft hij aan. ‘Vorig jaar zagen we
minder effect van de bieten op de productie,
maar ik ga ervan uit dat bieten een blijvertje
zijn in het rantsoen’, verklaart De Vries.
De teelt en het rooien van de bieten besteedt
de veehouder volledig uit. ‘Grond valt er tijdens het rooien grotendeels af. We storten de
bieten los, scheppen ze op en voeren ze
samen met gras en mais met een voerdoseerwagen. Hierbij raken de bieten voldoende beschadigd om de koeien ze probleemloos op te laten vreten’, ervaart de veehouder.
‘Op deze manier heb ik er weinig werk aan.’

doende aanbod van glucogene energie gaat de koe
namelĳk eiwit verbranden om in haar energiebehoefte te voorzien’, legt de onderzoeker uit.

Pens is motor
Met de uitspraak ‘Hoe dikker de laag zand op de kuil,
hoe dikker de melk in de tank’, onderstreept ook Izak
van Engelen, productmanager rundvee bĳ ABZ Diervoeding, het belang van smakelĳk voer en een hoge
opname. ‘De pens is de motor van de vet- en eiwitproductie. Dit wordt nog wel eens onderschat’, merkt hĳ.
Volgens Van Engelen is het essentieel dat het aanbod
van eiwit en energie goed op elkaar worden afgestemd. ‘Gemiddeld is twee derde van het eiwit in de
melk uit microbiële eiwitsynthese geproduceerd.
Maar dit kan – afhankelĳk van het rantsoen – variëren van vĳftig tot wel tachtig procent’, geeft hĳ aan.
Verhogen van het krachtvoeraandeel lĳkt aantrekkelĳk om de melk- en eiwitproductie te verhogen. ‘Maar
uiteindelĳk draait het er wel om dat de pens goed
blĳft functioneren en dat het eigen ruwvoer zo goed
mogelĳk wordt benut’, geeft de productmanager
rundvee aan.
Volgens Van Engelen zĳn de gehalten in de melk
– meer dan de liters – een graadmeter voor de kwali-
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teit van het rantsoen. ‘De koe liegt nooit. Aan de hand
van de gemiddelde eiwitgehalten op de mpr-uitslag is
bĳvoorbeeld in één oogopslag te zien hoe het is gesteld
met de voeding in de verschillende stadia van de lactatie.
Een richtlĳn die wĳ vaak hanteren, is dat het eiwitgehalte bĳ de verse koeien minstens 3,20 procent moet
zĳn en dan geleidelĳk oplopend tot 4 procent bĳ de koeien in de laatste fase van de lactatie. Als in die lĳn ergens
een gat zit, is er nog iets te verbeteren’, legt hĳ uit.

Gras, gras en gras
Gerard van Vliet is rundveespecialist bĳ De Samenwerking en begeleidt vooral klanten in het veenweidegebied.
‘Veehouders moeten het hier doen met gras, gras en
gras, waarbĳ veel bedrĳven ook nog extensief zĳn. De
mogelĳkheden om te sturen op gehalten zĳn beperkt. In
de praktĳk betekent dit een aanvulling met krachtvoer
met veel glucogene energie uit bĳvoorbeeld mais, granen en bietenpulp’, legt hĳ uit.
Ook Van Vliet wĳst op het belang van voeropname. ‘Als
de smakelĳkheid van een kuil tekortschiet, kan het zeker interessant zĳn om deze te mengen met smakelĳke
kuil, bĳproducten of toevoegmiddelen om de voeropname op peil te houden’, vertelt de specialist. Vers gras
op stal voeren is volgens hem ook een goede – maar
arbeidsintensieve – mogelĳkheid om gras beter tot waarde te brengen. De specialist ziet dat hiermee een verhoging van het eiwitpercentage met 0,10 tot 0,15 procent
te realiseren is.

Makkelijk melken op mais
Vincent Leemreize is rundveespecialist bĳ Voergroep
Zuid en heeft vooral te maken met rantsoenen met een

hoog aandeel snĳmais. ‘Maisrantsoenen zĳn goed verteerbaar. Koeien kunnen er veel van opnemen en daardoor relatief gemakkelĳk veel melk met een goed eiwitgehalte produceren’, vertelt hĳ.
‘Natuurlĳk vraagt een maisrantsoen wel om eiwitaanvulling. In veel gevallen is dit een graskuil die rustig wat
jonger en bladrĳker gemaaid mag zĳn voor een hoog
ruweiwitgehalte. Daarnaast worden aan basisrantsoenen
met veel mais vaak een aantal kilo’s soja en/of raap toegevoegd. Vanwege de hoge energiedichtheid wordt dit
relatief dure eiwit goed benut voor de productie van
melkeiwit’, aldus Leemreize, die erop wĳst dat het melkvetgehalte in maisrĳke rantsoenen wel een aandachtspunt kan zĳn. ‘Soms is het nodig om wat extra structuur, bĳvoorbeeld in de vorm van gehakseld stro, toe te
voegen’, vertelt hĳ.

Rekenen aan toevoegmiddelen
Naast ruwvoer, bĳproducten en krachtvoergrondstoffen
zĳn er toevoegmiddelen op de markt waarmee heel direct gestuurd kan worden op gehalten. Pensbestendige
vetten zĳn hiervan een bekend voorbeeld. ‘Deze werken
direct, maar hebben wel een prĳskaartje’, geeft Leemreize, net als zĳn collega-adviseurs, aan.
‘Voordat je dit soort middelen gaat voeren, moet je kosten en baten goed afwegen’, adviseert hĳ veehouders.
‘Bĳ een melkprĳs van 25 cent hoef je er niet over na te
denken, want dan kost het je geld. En bĳ een melkprĳs
van 40 cent hoef je er ook niet over na te denken, want
dan is het financieel in alle gevallen interessant. Maar
bĳ een prĳs van rond de 35 cent moet je goed gaan rekenen. In sommige situaties kan het net uit, in sommige
situaties niet.’ l

Peter Roos: ‘Eiwit genoeg, de kunst is om het te benutten’

Het is begin oktober en nat op de veengrond
in Ouderkerk aan de Amstel. Peter Roos verwacht dan ook dat het weideseizoen er voor
de koeien nagenoeg op zit. ‘Maar gras hebben we nog genoeg. Ik denk dat we nog wel
een week of vier kunnen stalvoeren en zo
nog wat langer profiteren van de hoge voederwaarde van vers gras’, vertelt de melkveehouder. Samen met zijn broer Gerrit en zoon

Arjan beheert hij een bedrijf met ruim 120
melk- en kalfkoeien en 40 stuks jongvee op
60 hectare grasland.
Mais telen noch voeren de Noord-Hollandse
veehouders. ‘Onze bedrijfsvoering is volledig
gericht op gras, want dat is het goedkoopste
voedermiddel. En we proberen het gras zo
veel mogelijk vers in de koeien te krijgen,
want dan hebben we de minste voederwaardeverliezen’, omschrijft Roos de strategie op
het bedrijf. In de praktijk betekent dit dat de
koeien zo lang mogelijk overdag in de wei
lopen en ’s nachts worden gevoerd met gras
dat de veehouders vers uit het land halen.
‘Met uitsluitend gras als ruwvoer hebben we
meer dan genoeg eiwit in het rantsoen. De
kunst is om het om te zetten in melkeiwit’, legt
de melkveehouder uit. In het krachtvoerstation en de melkstal worden de koeien bijgevoerd met maximaal 11 kilo brok met veel
granen, mais en nauwelijks eiwit. Alleen de
verse koeien krijgen een luxere brok met veel
mais en wat bestendig eiwit. Daarnaast krij-

gen de dieren in het weideseizoen dagelijks
een kilo melasse direct over het gras aan het
voerhek. Hiermee komen direct in de pens
suikers beschikbaar voor de benutting van
onbestendig eiwit.
De koeien produceren rond de 8600 kg melk
met 4,18% vet en 3,63% eiwit. ‘Met veel vers
gras staat het vetgehalte onder druk, zeker in
de zomer’, erkent Roos. ‘Dit proberen we de
laatste jaren wat te corrigeren door een klein
beetje kuilgras bij te voeren. Zo kunnen we
ook het wisselende grasaanbod iets meer
opvangen’, legt hij uit.
‘Vers gras wisselt van kwaliteit en de mogelijkheden om bij te sturen zijn voor ons beperkt’, stelt Roos vast. ‘We moeten dan ook
accepteren dat de bsk soms iets lager is dan
we zouden willen. En in de herfst loopt het
ureumgehalte wel eens hoger op dan me lief
is. Maar dit is het systeem waar we al dertig
jaar mee werken. We zijn er nog steeds van
overtuigd dat het voor ons de goedkoopste
manier is om melk en eiwit te produceren.’
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