VOERWIJZER

Aan de hand van praktijkcases schrijven
verschillende voeradviseurs over
rantsoenberekeningen in de vleesveehouderij.
Deze editie beschrijft Jelle van Schaijk van
Agrifirm hoe via doorrekening van de rantsoenen
een probleem van kalversterfte werd op
opgelost.

Kalversterfte opgelost
door kuilonderzoek en juiste
mineralenvoorziening
R

ust en kalmte. Dat is wat het koppel met
zoogkoeien en hun kalveren uitstralen als we
tussen de circa 40 limousins en hun kalveren
lopen van Robert, vriendin Leonie en vader Jan Strijbos uit Meijel.
‘In het verleden hebben we wel piemonteses gehad
en blondes, maar deze dieren zijn rustiger en erg
sober,’ aldus Jan. ‘Ze zijn met weinig tevreden. En
dat is belangrijk, omdat we ons bedrijf beschikbaar
stellen als dagbesteding voor senioren. De dieren
moeten niet schrikken of agressief worden.’
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Naast de zoogkoeien mest het bedrijf ook nog zo’n
85 stieren af.

Rantsoen doorrekenen leverde oplossing
Ongeveer een jaar geleden kreeg het bedrijf plots
met veel kalversterfte te maken, vrijwel direct na de
geboorte. Na bloedonderzoek bij de kalveren kwam
een sterk verhoogde zinkwaarde naar voren, wat
volgens de dierenarts een mogelijke verklaring was.
Jan Strijbos: ‘We voerden jaarrond droogstandsmineralen van melkvee en het rantsoen was eigenlijk
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zoogkoe
na kalven

stieren
6-11 mnd.

weidegras
onbeperkt
hooi
–
graskuil
10
snijmaiskuil
3
witlofwortelen
8,7
4880 1Beeffit
All-in-One
0,102 Strijbos
Tabel
– Huidige
rantsoenen bij de familie
4710 Beef Select Kernbrok
–
4706 Beef Select Finish
–

–
0,2
5
10
2,8
–
1,2
2

stieren
12-15 mnd.

stieren
finish

–
0,3
3
13
2,5
–
1,2
2,5

–
0,5
–
15
3
–
1,4
3,5

Tabel 1 – Huidige rantsoenen bij familie Strijbos-van de Wal

Overdoseren van mineralen
Runderen zijn toleranter als het gaat om de hoofdmineralen en in het
bijzonder de spoorelementenvoorziening dan als het gaat om bijvoorbeeld vevi of dvp. Dit betekent dat een rund, afhankelijk van om welk
mineraal het gaat, soms enkele weken tot maanden met een tekort kan
omgaan. Als het (spoor)element weer wordt aangevuld, duurt het vervolgens ook weer enkele weken tot maanden voor de bloedwaarden weer
op peil zijn.
Omgekeerd kunnen runderen een overmaat tot op zekere hoogte tolereren, doordat ze het overgrote deel weer uitscheiden. Pas bij een langdurige zeer grote overmaat kan vergiftiging optreden die met allerlei verschijnselen gepaard kan gaan.
Bodem- en kuilonderzoeken en een juiste rantsoenberekening zijn voor
alle runderen dus noodzakelijk.
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‘Limousins zijn met
weinig tevreden’,
stelt Robert Strijbos

nooit doorgerekend.’ Nadat voermonsters waren
genomen en het rantsoen was doorgerekend, is het
bedrijf op advies van voeradviseur Jelle van Schaijk
andere mineralen gaan voeren en verdween het probleem direct weer.

Investeren in voermengwagen
‘We hebben de indruk dat de vruchtbaarheid van
onze dieren sindsdien verbeterd is en de dieren beter
en sneller afkalven,’ geeft Robert aan.
Naast deze rantsoenaanpassing heeft het bedrijf ook

een voermengwagen aangekocht. Voorheen voerden
ze met een blokkendoseerwagen. ‘Het was lastig om
het voer goed te verdelen,’ zegt Robert. ‘Soms had
het ene hok vooral graskuil of hooi en had een ander
hok meer snijmais. Bovendien zagen we dat de dieren heel veel selecteerden. We hebben geprobeerd in
lagen te laden, maar ook dat hielp niet, omdat de
walsen het gras steeds teruggooien.’
Sinds het gebruik van de voermengwagen is het probleem voorbij. ‘De groei van de dieren is nu ook constanter,’ aldus de veehouder.
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