VOERWIJZER

Aan de hand van praktijkcases schrijven
verschillende voeradviseurs van Aveve (B) en
Agrifirm (N) over rantsoenberekeningen in de
vleesveehouderij.
Deze editie beschrijft Gregory Antrop
het belang van vitaminen bij zoogkoeien.

Supplementeren van
vitaminen is een sterke

aanrader voor zoogkoeien
D

e opfok van een dikbilrund in de afmest is
meestal zeer intensief, met een hoge concentratie aan energie, eiwit, vitaminen en mineralen in de rantsoenen.
Bĳ zoogkoeien daarentegen zĳn de rantsoenen minder intensief vanwege het streven naar een economische groei en het op peil houden van de conditie
zonder vervetting in de hand te werken. Extra
krachtvoer voor zoogkoeien is dus meestal niet nodig, maar het bĳvoederen van vitaminen is zeker
noodzakelĳk voor het onderhoud van alle levensfuncties en ook voor de penswerking.
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De belangrĳkste vitaminen voor zoogkoeien die
moeten toegevoegd worden aan het rantsoen, zĳn
de vetoplosbare vitaminen A, D en E. Van deze vitaminen kan een koe ook een reserve opbouwen.
De wateroplosbare vitaminen B en C worden door
de koe zelf aangemaakt in de pens. Biotine behoort
ook tot de B-vitaminen, supplementatie hiervan is
wel interessant voor hardere klauwen.

Inkuilen doet vitaminengehalte dalen
De supplementatie van de vitaminen A en E kan
enkel via de voeding. Vitamine D kunnen dieren
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rantsoen

kg ds

maiskuil
graskuil
bietenperspulp
Optimin Premium-mineralen
totaal ds

3,2
7,6
1,04
0,1
11,94

In de rantsoenberekeningen wordt uitgegaan van geringe gehalten aan vitaminen van de ruwvoeders.
Een veiligheidsmarge inbouwen kan dus zeer nuttig zijn, zoals hier in het voorbeeldrantsoen met Optimin
Premium-mineralen. Het is aan te bevelen om jaarlijks een aantal dieren hierop te controleren zodat de dosis
preventief kan bijgestuurd worden.

Tabel 1 – Voorbeeldrantsoen met enkel ruwvoeders en met correctie voor mineralen en
vitamine voor zoogkoeien

behoefte vrouwelijk dier
> 2 jaar

aanbod via het
rantsoen

10.000
1.500
15

12.456
2.490
52

vitamine A (IE/kg ds)
vitamine D (IE/kg ds)
vitamine E (IE/kg ds)

IE staat voor Internationale Eenheid en wordt gebruikt als maateenheid voor verschillende stoffen in de
farmacie, waaronder de mineralen. De behoeften voor runderen verschillen naargelang de ouderdom en de
productiviteit van het dier.

Tabel 2 – Aanbod vitaminen in voorbeeldrantsoen met enkel ruwvoeders en na correctie
met Optimin Premium-mineralen

vitamine A
belangrijkste
kenmerken

n

vitamine D

vitamine E

- duidelijke bronst
- regelt Ca/P-huishouding - antioxidant
- instanthouding dracht - beenwerk
- immuunfunctie
- afkomen nageboorte - klauwgezondheid
- bescherming celproces
- follikelrijping

Tabel 3 – De belangrijkste eigenschappen van vetoplosbare vitaminen

n

Ingekuilde ruwvoeders hebben minder vitaminen

ook via de huid door het zonlicht synthetiseren,
maar in veel gevallen en zeker in de winter is dit
ontoereikend.
Het aanbod van vitaminen in het ruwvoeder is zeer
wisselvallig en divers. Vooral verse producten zoals
weidegras en voederbieten behouden nog het best
hun gehalten aan vitaminen. De bemesting en de
kwaliteit van de grond hebben ook hun invloed.
Verschillende onderzoeken bewĳzen dat bĳ de ingekuilde ruwvoeders, de inhoud van vitaminen drastisch daalt na het inkuilproces. Omdat er zo veel
variabelen zĳn, is supplementatie via een vitaminen-

en mineralenkern noodzakelĳk om in de behoeften
te voorzien.

Onderhoudsdosis geven
Het tekort aan een vitamine toont pas na een vrĳ
lange tĳd specifieke gebreksverschĳnselen bĳ het
rund. De weerstand, productiviteit en vruchtbaarheid van het dier zullen echter al veel eerder afnemen, maar zullen daarom voor de veehouder nog
niet altĳd goed waarneembaar zĳn. Het efficiëntst is
dus om constant een onderhoudsdosis te geven en af
en toe een boost van vitaminen toe te dienen.
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