KRACHTVOERBON

Kijkje op de afleverbon:

wat schaft de pot?
R

aapzaadschroot, palmpitschilfers en lijnzaad. Voor
Toine Heijmans, adviseur vleesvee bij Agrifirm, kennen deze ingrediënten in krachtvoer geen geheimen.
Met elke klant denkt hij mee over de best passende brok. ‘Ik
ben veel aan het puzzelen’, lacht Toine. ‘Ik kijk eerst welk
ruwvoer beschikbaar is. Bij vleesveehouders is dat meestal
mais. Ook houd ik rekening met de bijproducten die iemand
wil voeren en het aantal krachtvoersoorten. Als een veehouder maar één krachtvoersilo heeft, ben je daarin beperkt. En
natuurlijk moet je weten voor welk type dier de brok is. Voor
zoogkoeien heb je een ander krachtvoer nodig dan voor dikbillen of rosékalveren’, geeft hij aan.
Is de brok eenmaal uitgekozen en afgeleverd, dan ontvangt
de veehouder een afleverbon. Toine maakt ons wegwijs in
de termen die op de bon prijken en de betekenis ervan. Wat
schaft de pot de komende weken?

Geleverde hoeveelheid

Zes ton krachtvoer heeft deze veehouder besteld. Op de afleverbon staat precies in welke silo het krachtvoer geleverd
moet worden: silo 1. ‘Het is heel belangrijk dat het krachtvoer bij een veehouder in de goede silo geblazen wordt; anders krijg je fouten in het rantsoen’, geeft Toine aan. Ook
wordt aangegeven hoeveel krachtvoer precies is geleverd en
vanuit welk vak in de bulkwagen. De afleverbon vermeldt
daarnaast alle gegevens van de klant en om welke soort
krachtvoer het gaat. ‘We hebben dertig standaardvoeders
beschikbaar. Maar we kunnen zo nodig ook nog een krachtvoeder op maat laten maken.’
De houdbaarheid van de brok wordt eveneens genoemd. ‘De
meeste grondstoffen zijn lang houdbaar, maar met name vitaminen gaan na verloop van tijd achteruit in kwaliteit. Vandaar dat we een houdbaarheidsdatum vermelden.’

Analytische bestanddelen

Op een afleverbon kijkt Heijmans kritisch naar de analytische
bestanddelen. Vooral het ruweiwitgehalte is belangrijk bij
vleesvee. ‘Deze brok bevat 320 gram ruw eiwit. Dat is ontzettend veel’, stelt de vleesvee-adviseur. ‘Van zo’n brok ga je niet
4 kilo voeren, maar 1,5 tot 2 kilo. Dat is mooi voor dikbillen,
die relatief veel bijproducten krijgen. Bij rosékalveren is het
juist andersom. Zij krijgen weinig ruwvoer en veel krachtvoer. Dan is 320 gram ruw eiwit veel te veel.’
Heijmans let ook op het calciumgehalte. ‘Ook dat is met
17,5 gram hoog in deze brok. Dat hoge aandeel is nodig omdat je weinig krachtvoer voert. Bovendien krijgt vleesvee
vaak calciumarme bijproducten zoals aardappels, mais en
bierbostel. Vleesvee heeft calcium nodig voor de botopbouw
en de stofwisseling.’
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Met een schuin oog houdt Toine ook de verhouding calciumfosfor in de gaten. ‘Die moet in het totale rantsoen minimaal
1,5 zijn, zeker bij stieren. Anders ontstaan nierstenen.’

Samenstelling

Het hoge eiwitniveau in de brok is ook zichtbaar bij de samenstelling. ‘Voor zo’n hoog eiwitniveau kun je eigenlijk niet
zonder soja- en raapzaadschroot. Dat zijn ook de grondstoffen
die in deze brok het meest voorkomen. Dat zie je aan de volgorde: op de bon staat de grondstof met het hoogste aandeel
voorop’, legt Toine uit. Al kan de samenstelling veehouders
in dit geval ook op het verkeerde been zetten. ‘Deze brok
bevat meer soja- dan raapzaadschroot. Dat komt doordat er
ook nog bestendige sojaschroot aan is toegevoegd.’
Ook lupinen zijn een bron van eiwit, net als mais-DDGS, dat
ook energie levert. De ‘broertjes’ vinasse en melasse zorgen
ervoor dat de grondstoffen aan elkaar plakken, legt Toine
uit. ‘Vinasse bevat ook nog onbestendig eiwit, terwijl melasse
goed is voor de smakelijkheid. Palmolie voegen we toe om
het stof van de grondstoffen te binden.’
Krijt levert het benodigde aandeel calcium. Deze brok bevat
ook lijnzaad, geeft Toine aan. ‘Lijnzaad is een bron van onverzadigd vet, ofwel goede vetten. Lijnzaad zorgt voor een mooie
kleur op de stieren en beschermt de darmen.’

Toevoegingsmiddelen

Verstopt tussen de toevoegingsmiddelen staat nog een bron
van eiwit: ureum. ‘Als een brok snel fermenteerbare koolhydraten bevat, bijvoorbeeld uit tarwe, heb je vaak ook snel
fermenteerbaar ruw eiwit nodig. In dat geval voegen we
maximaal 0,6 procent ureum toe. Te veel ureum willen we
niet; dan wordt de kwaliteit van het eiwit anders.’
Bij het bekijken van de bulkbon gaat Toine zeker ook even
met zijn vinger langs de vitaminen. ‘In krachtvoeders voor
vleesvee is het vitaminegehalte veel hoger, zeker bij dikbillen.
Dat komt doordat de dosering krachtvoer lager is. Deze brok
bevat 249 mg vitamine E. Krachtvoeder voor melkvee heeft
vaak maar 20 tot 30 mg vitamine E, bij rosékalveren is dat
rond de 50. Vitamine E heeft een belangrijke rol als antioxidant en gaat ontstekingen tegen.’
Ook selenium wordt toegevoegd, zowel in anorganische als in
organische vorm. ‘Die organisch gebonden selenium voegen
we in deze brok toe zodat we zeker weten dat de dieren het
opnemen. De kans bestaat dat de dieren selenium anders niet
goed opnemen, zeker als het ruwvoer veel mangaan en ijzer
bevat.’ De voeradviseur benadrukt wel dat er veel meer selenium in de brok zit dan de 0,55 mg die bij de toevoegingsmiddelen genoemd wordt. ‘Ook grondstoffen bevatten van nature
selenium. In de rantsoenberekening nemen we dat ook mee.’
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Zo, de krachtvoersilo zit weer vol. Voorlopig is er genoeg brok. Maar
wat zit er eigenlijk precies in die silo? Dat staat op de afleverbon, die
de chauffeur van de bulkwagen na elke levering van krachtvoer
achterlaat voor hij het erf weer afrijdt. Toine Heijmans, adviseur
vleesvee bij Agrifirm, legt uit wat erop staat.
TEKST INGE VAN DRIE
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