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Aan de hand van praktijkcases schrijven verschillende
voeradviseurs van Aveve (B.) en Agrifirm (Nld.) over
rantsoenen in de vleesveehouderij. Deze editie beschrijft
Toine Heijmans van Agrifirm het rantsoen voor slachtstieren
van het dikbiltype op het afmestbedrijf Beijaerts.

Met veel zorg en een
goed rantsoen naar
superresultaten
D

e laatst afgeleverde stieren behaalden een
gemiddeld slachtgewicht van 562,1 kg en allemaal in de hoogste klasse E en met een prima
vetscore van 2,0. Hoe komt de familie Beĳaerts tot
deze resultaten? ‘Dikbilstieren zĳn gevoeliger dan
reguliere vleesstieren en daarom enten wĳ ze altĳd
preventief en in overleg met de dierenarts’, vertelt
Frans Beĳaerts. ‘Ook komen de dieren altĳd bĳ dezelfde opfokker vandaan, zodat gezondheidsproblemen zo veel mogelĳk uitblĳven.’
De stieren worden daarnaast in een strobedding gehouden en ze krĳgen volop de ruimte. ‘In elk van de
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vier stallen op het bedrĳf zit een leeftĳdsgroep. De
dieren krĳgen steeds meer ruimte bĳ elke verplaatsing naar een andere stal als de leeftĳd stĳgt.’

Jaarrond bierbostel en aardappelen
Frans, Lea en zoon Bart Beĳaerts houden in Sint Philipsland 350 dikbilstieren in combinatie met akkerbouw en een loonbedrĳf. Ze houden al vleesvee sinds
1975. Anders dan bĳ veel andere dikbilmesters komen de kalveren hier al aan op een leeftĳd van 3 à 4
maanden en worden vervolgens afgemest tot een
leeftĳd van 20 à 21 maanden.
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DE CIJFERS
leeftijd (maanden)
rantsoen dikbilstieren

4-6

7-11

12-16

17-22

gemiddeld levend gewicht (kg)

173

306

504

751

voedermiddelen (kg)
snijmais
hooi
bierbostel
aardappelen
Beef Balans Ruwmix
Beef Amino Perfect
Beef Select Finish

8,5
0,2
2
–
0,8
1,6
–

10
0,2
2
1,5
0,8
1,6
–

11,5
0,2
2
5,7
–
1,5
2

11,5
0,2
2
10
–
1,5
2

Tabel 1 – Rantsoen van de dikbilstieren voor de slacht (in kilogrammen)

Bufferzuurbalans verhogen
‘Eind 2019 zagen we dat we te krap kwamen te zitten in de snijmais’, vertelt vleesveehouder Bart Beijaerts. ‘Op advies van Toine Heijmans zijn we
toen tijdig Balans Ruwmix, een ruwvoervervanger, gaan voeren. De dikbillen doen het daar goed op, het is smakelijk en verteert mooi rustig. Ruwmix vervangt zowel snijmais als brok en verhoogt de bufferzuurbalans
zeer sterk.’
De pensgezondheid wordt bepaald door enerzijds de zuurbufferende
waarde van vooral de ruwe celstof of NDF, maar ook van de bufferende
stoffen zoals natriumbicarbonaat en gisten; dit verhoogt de pens-pH. Anderzijds speelt de zuurwaarde van snel verteerbare suiker en zetmeel
een rol. Snel verteerbare suiker en zetmeel worden door de pensmicroben omgezet tot zuren die de pens-pH verlagen. De kuilzuren zijn hier
nog bij op te tellen.
Alles tezamen wordt dit in de rantsoenberekening gewogen als de bufferzuurbalans. Op deze manier wordt pensverzuring voorkomen.
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Bart (links) en Frans (rechts) Beijaerts voor een van de afmestboxen
met in het midden auteur Toine Heijmans

Snĳmais is het belangrĳkste ruwvoer en daarnaast
wordt een klein beetje hooi verstrekt. Snĳmais zit in
het bouwplan van de familie Beĳaerts. De bodem is
van een prima kwaliteit en dan lukt het ook makkelĳker om snĳmais te telen met een hoge opbrengst
en voederwaarde.
Bĳ het inkuilen van de snĳmais komt er wat perspulp bĳ. Daar hebben ze goede ervaringen mee. De
dieren vinden het smakelĳk en het kuilt makkelĳk
mee in.
Om te voorkomen dat er vocht uit de bierbostel
loopt, gooit Frans altĳd een laagje smulpulp (pers-

pulp) onder de bierbostel; dit neemt al het lekvocht
uit de bierbostel op.
Frans is fan van veel aardappelen voeren aan dikbillen: ‘Ze hebben het graag en doen het er goed van.
En of ze duur zĳn of goedkoop, aardappelen voeren
we altĳd.’
Het voeren van de brok gebeurt altĳd door Lea. ‘Ik
geef de eiwitrĳke brok aan alle dieren over de hele
mestperiode. Daarbovenop geef ik vanaf 12 maanden
de finishbrok tot maximaal 2 kilo per dier per dag.’
De familie denkt eraan om in de toekomst gemengd
te gaan voeren.
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