VOERWIJZER

Aan de hand van praktijkcases schrijven
verschillende voeradviseurs van Aveve (B.)
en Agrifirm (Nl.) over rantsoenberekeningen in
de vleesveehouderij.
Deze editie beschrijft Toine Heijmans van
Agrifirm het voeren van luzerne.

Vitale afmeststieren
met luzerne
P

ieter Boot houdt in het Zeeuwse Kerkwerve 350
blonde d’Aquitaine-stieren in combinatie met
akkerbouw. Het vlees van de meeste dieren wordt
verkocht in de eigen boerderĳwinkel.
Een hoge groei, op jonge leeftĳd slachten en veel eigengeteelde producten voeren zĳn de speerpunten in zĳn
bedrĳfsopzet. ‘Hard voeren, maar wel gezond vee behouden’, vat Pieter Boot kernachtig het bedrĳfsdoel samen.
Op het bedrĳf teelt Boot sinds 2019 luzerne in een bouwplan met akkerbouwgewassen en snĳmais. Pieter Boot:
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‘Luzerne bindt de stikstof uit de lucht en wortelt diep en
dat komt goed van pas voor de bodemstructuur in de
akkerbouw. De teelt op zich is makkelĳk: alleen in het
eerste jaar voor een eerste snede is wat kunstmest nodig.
Verder kun je het eerste jaar slechts drie keer maaien,
het tweede jaar is viermaal maaien mogelĳk.’

Mooie combinatie van structuur en eiwit
Om geen blad te verliezen werkt de vleesveehouder met
een voor hem ideaal oogstschema. Op dag 1 wordt ge-
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voeder (kg product/dag)
maiskuil 2020
hooi
luzernesilage
aardappelsnippers
bietenperspulp
4106 Maismeel herkauwer
4145 Tarwe geplet herkauwer
4706 Beef Select Finish
4710 Beef Select Kernbrok
voederwaarde rantsoen
kg ds-opname
% ds-gehalte
BZB-dekking
vevi (g/kg ds)
dvp (g/kg ds)
oep (g/dag)
Zet (g/kg ds)
SuSaz (g/kg ds)
FOP (g/kg ds)
Ca/P

leeftijd 8-14 mnd.

leeftijd 15-19 mnd.

14,5
0,3
1,0
1,0
2,5
–
–
0,4
2,0

14,0
0,4
1,0
3,0
2,0
0,8
0,6
1,7
1,9

9,5
44
82
1053
90
–32
247
98
560
2,7

12,0
47
51
1103
90
–60
310
112
562
2,3

Tabel 1 – Voorbeeldrantsoen met luzerne voor blonde d’Aquitaine-afmeststieren

De bufferzuurbalans (BZB)
De pensgezondheid wordt bepaald
door enerzijds de bufferende waarde
van vooral de ruwe celstof of NDF; ruwe
celstof verhoogt de pens-pH. Anderzijds speelt de zuurwaarde van snel
verteerbare suiker en zetmeel een rol.
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Snel verteerbare suiker en zetmeel worden door de pensbacteriën omgezet tot
zuren die de pens-pH verlagen. Opgeteld vormt dit de bufferzuurbalans (BZB).
Met de BZB-berekening kan pensverzuring worden voorkomen.

Tabel 2 – De bufferzuurbalans (BZB) van enkele voerproducten

product

Peter Boot bij zijn
blonde d’Aquitaine-afmeststieren

maaid als het gewas droog is. Op dag 2 wordt bĳ dauw
rustig geschud. Op dag 3 of 4 wordt de geoogste luzerne
geperst met een maximaal aantal messen en daarna
gewikkeld. Het wikkelen gebeurt niet op het veld, maar
op het bedrĳf. Boot: ‘Als het sealen op het veld gebeurt,
raakt de wikkelfolie rond de pakken beschadigd als de
pakken op de stoppel vallen.’
Luzerne bevat de mooie combinatie van zowel structuur
(stengel) als eiwit (blad). De bufferzuurbalans (BZB) van
luzerne is mooi hoog, zoals uit tabel 2 blĳkt.

bufferzuurbalans (BZB)

aardappelsnippers
luzernebalen
snijmais (afh. van ds en zetmeel)
hooi (gedorst)
gemalen tarwe

–141
391
80-180
480
–108

Na wat experimenteren werd het ideale voerplaatje gevonden. Pieter Boot: ‘De allereerste snede was aan de
natte kant geoogst en we merkten dat dit niet het effect
had dat we graag wilden zien bĳ de stieren. Het mooiste
is om luzerne te voeren met een drogestofgehalte van 55
à 60 procent. Het product heeft dan veel structuur, ruikt
lekker, is smakelĳk en geeft de dieren een verzadigd
gevoel met veel herkauwactiviteit. De dieren zĳn nog
vitaler geworden sinds het voeren van luzerne.’

veeteeltvlees OKTOBER 2021

VV10-Voerwijzer.indd 25

25

05-10-21 12:26

