VOERWIJZER

Aan de hand van praktijkcases schrijven
verschillende voeradviseurs van Aveve (B.) en
Agrifirm (Nl.) over rantsoenberekeningen in de
vleesveehouderij.
Deze editie geeft Anne Vandelannoote van
Aveve tekst en uitleg.

Voeding tijdens laatste maand dracht

cruciaal voor
bedrijfsrendement
H

et kalfseizoen is volop bezig. Een belangrĳke
periode, want elk gewonnen kalf en iedere
koe die weer drachtig wordt, bepaalt mede
het rendement van het bedrĳf. De voeding gedurende de laatste maand dracht kan het geboorteproces
en het herstel van de koe verbeteren.

Minder plaats voor de pens
Tĳdens de laatste maand dracht neemt de koe niet
alleen voeding op om in haar eigen onderhoud te
voorzien, maar evenzeer is er een enorme behoefte
aan voedingsstoffen voor de groei van het ongeboren
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kalf en voor de ontwikkeling van de uier om zich
voor te bereiden op de (instinctieve) melkproductie.
Het is niet alleen van belang wat de koe eet, maar
ook hoeveel ze eet in die fase voor het kalven. Hier
heb je als veehouder niet altĳd het juiste beeld van.
Tĳdens een verblĳf op de weide of bĳ hoogdrachtige
dieren die nog in grote diergroepen gehuisvest zĳn,
zal het niet altĳd opgemerkt worden wanneer de
voeropname te veel achteruitgaat. Vooral de fysiologische veranderingen aan het eind van de dracht
kunnen oorzaak zĳn van een dalende voeropname.
Er komt minder plaats voor de pens, de dieren erva-
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DE CIJFERS
rantsoen einde dracht

maiskuil (kg)
perspulp (kg)
voordroogkuil (kg)
Nr 122 Optima Beef Korrel (kg)
Nr 453 Transilac VF
nr 451 Prolacta Premium (kg)
totaal droge stof (kg)
vem (g per kg droge stof)
re (g per kg droge stof)
rc (g per kg droge stof)
ZET (g per kg droge stof)
KAB (mEq per kg droge stof)

rantsoen einde dracht
gestuurd op verlaging KAB

kg vers

kg ds

kg vers

kg ds

10
7
6
2
—
0,2

4
1,8
2,7
1,8
—
0,18
10,5
960
146
200
151
222

10
7
6
0,5
1,5
0,2

4
1,8
2,7
0,4
1,3
0,18
10,4
951
140
195
163
–13

Tabel 1 – Voorbeeld van een rantsoen aan het einde van de dracht, gestuurd op
verlaging van de kation-anionbalans (kab) met gecoate anionische zouten

Kation-anionbalans of KAB
De kation-anionbalans (kationen-anionenverschil, ook wel KAB)
van een voeder of rantsoen wordt bepaald door de balans tussen de positief geladen ionen (kationen) en de negatief geladen
ionen (anionen). De KAB wordt uitgedrukt in milli-equivalenten
(mEq) per kilogram droge stof. De formule is als volgt:
KAV (mEq/kg) = (Na (mg/kg)/23,0) + (K (mg/kg)/39,1) –
(Cl (mg/kg)/35,5) – ((S (mg/kg) x 2)/32,1)
De belangrijkste kationen zijn natrium (Na) en kalium (K), zij hebben een basische werking in het lichaam. De belangrijkste anionen zijn chloor (Cl) en zwavel (S), zij hebben een zure werking in
het lichaam.
Een rantsoen met een lage of negatieve kation-anionbalans
resulteert in een daling van de zuurtegraad (pH) van het bloed.
Dit verhoogt de calciummobilisatie uit de botten en de bloedspiegel van Ca en Mg stijgt. Anionische zouten, zoals ammoniumchloride of magnesiumchloride, kunnen de KAB van het rantsoen extra verlagen. Gezien deze echter onsmakelijk zijn,
kunnen deze onder de nieuwste generatie gecoate anionische
zouten gevoederd worden.

Te veel graslandproducten of voederbieten verhogen de
kation-anionbalans, maiskuil doet dit veel minder

ren een hogere lichaamstemperatuur of hebben langere ligperioden, waardoor ze minder naar het voerhek komen. Voor een hoge opname is het belangrijk
dat er altijd vers en smakelijk voer beschikbaar is.

Sturen op kation-anionbalans
Een belangrijke pijler bij de drachtige dieren is de
mineralenstatus. Voer daarom de gehele periode van
de dracht zeker mineralen bij. Met name vitamine E
en selenium zijn erg belangrijk om problemen met
het ophouden van de nageboorte te voorkomen. Ook
bij dieren die een tekort aan calcium hebben rond

het kalven, is de kans groter dat deze aan de nageboorte blijven staan.
We kunnen de dieren hierop voorbereiden door te
sturen naar een verlaagde kation-anionbalans in de
voeding. Hierbij zullen de koeien makkelijker calcium mobiliseren uit de botten. Te veel graslandproducten of voederbieten verhogen de kation-anionbalans, maiskuil doet dit veel minder. Hierop kan het
rantsoen einde dracht aangepast worden.
Laat daarom bij risicogroepen regelmatig de mineralenvoorziening controleren via een steekproef door
bloedonderzoek en stem de voeding erop af. l
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