VOERWIJZER

Aan de hand van praktijkcases schrijven verschillende voeradviseurs van Aveve (België) en Agrifirm
(Nederland) over rantsoenberekeningen in de
vleesveehouderij. Deze editie beschrijft Anne
Vandelannoote van Aveve de opstart van een
afmestfase. In dit eerste deel behandelt ze stieren,
in een volgende editie komen koeien aan bod.

Afmest opstarten
na aankoop van
jonge stiertjes
J

onge stieren voor de afmest worden meestal op
een leeftijd van 4 tot 12 maanden aangekocht.
De voorgeschiedenis van deze dieren is niet
altijd gekend. Toch wil je de dieren zo goed mogelijk
laten starten om er de beste groei uit te halen. Een
goede overgangsperiode en opstart is daarom cruciaal voor een goed en efficiënt verloop van de afmest.
Heel wat dierhandelingen dienen te gebeuren wanneer de jonge stieren aankomen op het bedrijf: wegen, vaccineren, scheren, behandelen tegen schurft,
ontwormen en eventueel onthoornen. Dit aankomstprotocol is belangrijk, maar brengt ook stress met
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zich mee voor de dieren. Bijkomend worden stieren
afkomstig van verschillende bedrijven samengezet.
Het is logisch dat deze gebeurtenissen tijdens de
start impact hebben op de voeropname. Breng daarom de dieren vrij snel in een ruime en goed ingestrooide box, zodat ze sneller kunnen rusten en vlot
ontdekken waar voer en water beschikbaar zijn.

Ontwikkeling van de penspapillen
Voldoende en vlot bereikbare drinkplaatsen zijn belangrijk voor een vlotte opstart, liefst met een open
waterbak, waarbij ze grotere hoeveelheden water
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voedermiddel

kg vers

kg droge stof

grashooi
maiskuil
Nr 122 Optima Beef Korrel
totaal

2,5
6
2
10,5

2,1
2,2
1,7
6

inhoud van het rantsoen
drogestofgehalte (%)
vevi/kg droge stof
re (g/kg droge stof)
dve (g/kg droge stof)
oeb (g/kg droge stof)
rc (g/kg droge stof)
zetmeel (g/kg droge stof)
suiker (g/kg droge stof)

57
967
169
86
12
192
152
46

Tabel 1 – Samenstelling en inhoud van een opstartrantsoen voor jonge stieren

Het kenmerk
penspapillen
De pensmicroben produceren bij de vertering vluchtige
vetzuren. Deze vluchtige vetzuren zorgen voor de energie- en eiwitvoorziening van het dier en worden via de
penspapillen op de penswand geabsorbeerd. Hoe meer
de penspapillen ontwikkeld zijn, hoe meer opnamecapaciteit en hoe efficiënter de groei.
Pensverzuring of een te lage pens-pH is schadelijk voor
de penspapillen en hiermee ook voor de gezondheid van
het dier. De ontwikkeling van de penspapillen wordt gestimuleerd door voeding met structuur en veilig verteerbare
koolhydraten, voldoende wateropname en een goede
verhouding ruwvoer-krachtvoer.

kunnen drinken. Dit stimuleert de voeropname.
Welke vaste voeding de stierkalveren op het opfokbedrijf gehad hebben, is vaak niet bekend. Sommige
stieren zijn nog maar net gespeend, andere hebben
nog nooit maiskuil gegeten. Daarbij is het belangrijk
om via de penspapillen een goede opname van nutriënten te bekomen. Die penspapillen moeten dus
veilig kunnen ontwikkelen. Dit kan door smakelijk
hooi te verstrekken, de dieren beperkt mais te laten
opnemen en een paar kilogram krachtvoer bij te
voeren. Wanneer dit goed gaat, kan je het groeirantsoen opbouwen. Dit zorgt voor geleidelijke en betere

overgangen in het rantsoen en minder afstraffing
van de prestaties in het begin. Het is beter de dieren
bij de start te sorteren op gelijke grootte en gewicht
dan op gelijke leeftijd. Zo voorkom je een verstoorde
rangorde in de groep, waardoor dieren een achterstand oplopen in de voeropname. Een goede voeropname is nodig voor het behalen van een goede groei.
De overgangsperiode duurt het best drie à vier weken. Schakel je de dieren direct in op een geconcentreerd rantsoen, dan is er risico op pensacidose.
Bouw je het rantsoen te langzaam op, dan mis je ook
groei. Een goed evenwicht is dus belangrijk.
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