VOERWIJZER

Aan de hand van praktijkcases schrijven
verschillende voeradviseurs van Aveve (B.) en
Agrifirm (Nl.) over rantsoenberekeningen in de
vleesveehouderij.
Deze editie beschrijft Anne Vandelannoote van
Aveve de opstart van koeien in de afmestfase.

Afmest opstarten
van magere koeien
W

anneer koeien niet meer bevrucht of
drachtig worden, worden ze verkocht als
‘mager vee’ of worden ze op een gesloten
bedrijf direct afgemest. Vaak gaat het om dieren die
pas gekalfd hebben of bijvoorbeeld net van de weide
komen. Voor de omschakeling van deze groep koeien
naar een intensiever rantsoen zijn er enkele stappen
die je kan nemen voor een efficiënte overgang.

Conditie bij opstart belangrijk
Bij de opstart van de afmestperiode kijk je best eerst
naar de conditie waarin de koeien zich bevinden. Het
metabolisme moet zich namelijk aanpassen van een
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fase waarin de dieren zich enkel in onderhoud voorzien naar een fase waarbij er gestuurd wordt op toename van de spiermassa en vetbedekking. Dit is nog
belangrijker wanneer het gaat over dieren die aangekocht zijn in een arme conditie of die mager uit de
weide zijn gekomen. Die conditie kan een gevolg zijn
van een te arm zoogkoeienrantsoen of bijvoorbeeld
van wormproblemen of schurft. Voor deze dieren is
daarom een langzamere opstart van het afmestrantsoen aangewezen. Ze hebben op dat moment een te
lage voeropname en de pensbacteriën en -papillen
moeten eerst verder ontwikkelen. Dieren die wel in
een mooie conditie starten, zijn een rijkere voeding
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voedermiddel
voordroogkuil
maiskuil
bietenperspulp
nr 126 Proti Beef Mix
totaal
rantsoen
drogestofgehalte (%)
vevi/kg ds
ruw eiwit (g/kg ds)
dve (g/kg ds)
oeb (g/kg ds)
rc (g/kg ds)
zetmeel (g/kg ds)
suiker (g/kg ds)

kg vers

kg droge stof

5
13
4
3,5
25,5

2,3
4,7
0,9
3,1
11

43
1059
155
89
7
172
204
42

Tabel 1 – Rantsoen in de voormestfase van magere koeien

Kenmerk microbieel eiwit
De pensbacteriën vormen microbieel eiwit uit de fermenteerbare koolhydraten en de pensafbreekbare eiwitten. Afhankelijk van het type substraat
waarmee de pensbacteriën gevoed worden, kan de productie van microbieel eiwit geoptimaliseerd worden. De basis hiervoor ligt bij de kwaliteit
van de ruwvoeders en dan vooral in de verteerbaarheid van de celwanden, de hoeveelheid koolhydraten en de ammoniakvrijstelling in de pens.
Het microbieel eiwit vormt een groot gedeelte van het dve en heeft een
gunstig aminozuurpatroon dat goed aansluit bij de synthese van spiereiwit. Hoe beter de dieren de voeropname spreiden met een goede verteringssnelheid, hoe beter de voerefficiëntie en een hoe hoger de microbieel-eiwitproductie in de pens.

De opstart van de afmest moet steeds afgesteld zijn op de conditie van de dieren

gewend en kunnen ook een korter afmesttraject
afleggen op het bedrijf.

Voormestfase met smakelijk ruwvoer
Bij de magere koeien adviseren we een voormestfase
van enkele weken, waarbij de koeien smakelijke en
kwalitatieve ruwvoeders krijgen, aangevuld met een
paar kilogram krachtvoeder. Als ruwvoeder is maiskuil, in combinatie met een smakelijk bijproduct
zoals perspulp, een ideale basis. Er mag steeds een
kleinere portie voordroog, hooi of gehakseld stro
toegevoegd worden als stimulans voor de herkauwactiviteit. Een vlotte toegang tot drinkwater bevor-

dert de opname van het voeder. Doordat in deze fase
slechts een paar kilogram eiwitrijk krachtvoeder
nodig is, kunnen de koeien al op een economische
manier nieuwe spiermassa winnen en met een gezonde pens aan de afmestfase beginnen. Nadien kan
het rantsoen opgebouwd worden naar het niveau
waarbij de energieconcentratie hoger ligt.
Hierbij zijn het aanbod van een constant rantsoen en
een gespreide voeropname, waarbij selectie vermeden wordt, de verdere troef tot succes. Door de goede
voorbereiding van de pensflora in de voormest kunnen de koeien dit rantsoen ook blijven opnemen tot
ze slachtrijp zijn.
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