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Home Made Eiwit - RADAR

Disclaimer
• De informatie in deze presentatie is grotendeel gebaseerd op de
methodiek van % Eiwit van Eigen Land zoals tot 2021 berekend.
• Vanaf 2022 (uitkomsten KLW 2021) is de berekeningswijze aangepast
naar “Geteeld en gevoerd eigen eiwit”
• Het gaat vanaf 2022 dus niet alleen om het eigen geteelde eiwit, maar
het deel daarvan wat ook daadwerkelijk gevoerd is.
• Meer informatie over berekeningswijze:
https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/zuivelnl-projecten/Show/Nieuwe-berekening-EiwitEigen-Land-in-de-praktijk-.htm

Home Made Eiwit - Radar
1) Percentage grasland in het totale areaal
2) Percentage vers gras in het rantsoen
3) Verhouding RE/kVEM in het gevoerde rantsoen
4) Grasland opbrengst in kilo droge stof per hectare
5) Aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien
6) Kg krachtvoer (incl. bijproducten) per 100 kg melk

4

1. Percentage grasland
• Wat is het?
• Hoe berekend, welke relatie met EEL

• Hoe sturen?
• Welke mechanisme zitten erachter
• Hoe te beïnvloeden

• Consequenties?
• Grondsoort
• Economie/Relatie DZH-indicatoren

• Wat kun je morgen doen?
• Concrete handelingen

Percentage grasland
• De oppervlakte grasland(klaver) in het kalender jaar.
• Niet zijnde mais en andere voedergewassen
• Inclusief natuur/beheergrasland
• Grond opgegeven op 15 mei in GDI leidend
• Afgezet tegen de totale beteelde oppervlakte in het jaar
• Spreiding in de praktijk: 50 - 100 %
• Veel bedrijven realiseren minstens 80% grasland om aan eisen voor
derogatie te voldoen

Aandeel grasland in het bouwplan
• 4 % meer grasland = 1% meer eiwit van eigen land

aandeel eiwit van eigen land (%)

Relatie eiwit van eigen land (%) en aandeel gras in
het bouwplan
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Hoe te sturen? KLW
• Meer ha’s grasland
• Bouwland/maisland omzetten naar grasland
• Het gaat om het aandeel grasland op de grond die dat jaar in gebruik
is, en is opgegeven op MijnRVO.
• Ha’s die wel in gebruik zijn, maar niet op naam, tellen niet mee.

Hoe te sturen? Mechanismen
• Grasland levert gemiddeld de hoogste opbrengst aan eiwit
• Uitgedrukt in RE en uitgedrukt in DVE

• Van mais is bekend dat de ds-opbrengst en de VEM-opbrengst hoger
kan zijn. Maar dat maakt het verschil in eiwit gemiddeld niet goed.
• Het omslagpunt kun je berekenen:
• Vb Gras 8 ton ds met 180 RE = 1440 kg RE
• Vb Mais 18 ton ds met 65 RE = 1170 kg RE

• Lokaal bepaald de grondsoort en ontwatering of een ander gewas dan
gras ook echt een alternatief is.

Consequenties Milieu-impact
•
•
•
•
•
•

Meer grasland geeft lagere kans nitraatuitspoeling
Meer gras geeft meer C-vastlegging
Meer gras, meer watervasthoudende vermogen
Meer gras, meer mogelijkheden biodiversiteit...
Betere bodemkwaliteit
Meer mogelijkheden weidegang (vooral huiskavel)

• Sturen op RE/kVEM is een grotere uitdaging met meer gras in het rantsoen
• Grotere kans op meer veld-emissie NH3 (toedieningstechniek)

Economie en meer grasland
• Huiskavel meer waard dan veldkavel (transport en weidegang)
• Intensieve bedrijven beter zelf gras verbouwen en mais aankopen?
• Voor mestplaatsing/derogatie 80% gras nodig
• 7.000 kg ds per koe per jaar nodig (incl jongvee)
• 1.5 stuks melkvee per ha = 10.500 kg ds netto opbrengst per ha nodig
• Regionale verschillen in opbrengst tussen gras en mais
• Noord Nederland; Lagere mais opbrengsten/hogere grasopbrengsten
• Zuid Nederland; Hogere mais opbrengsten/lagere grasopbrengsten

Wat kun je morgen doen?
• Bouwplan wijziging is een strategische keuze, 1 maal per jaar
• Boven 20.000 kg melk per ha volledige gras verbouwen
• Tussen 20.000 en 16.000 kg melk per ha 10% mais
• Onder 16.000 kg melk per ha 20% (afh grondsoort)

• Scoor je boven de 65% Eiwit Eigen Land, dan is er ook (meer) ruimte
voor hoger aandeel mais.
• 4 % grasland = 1 % Eiwit Eigen Land
• = 4 ha gras extra op een bedrijf van 100 ha.

Zie links naar ...
• Nieuwsberichten over verhouding gras/mais
• https://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Mais-en-gras-in-vruchtwisseling-ofcontinuteelt.htm
• https://www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Financieel/2019/8/Eigen-ruwvoer-is-goedkoop-ofpeperduur455160E/#:~:text=De%20kostprijs%20van%20eigen%20geteeld,intensieve%20bedrijven%20stijge
n%20kosten%20snel.

2. Percentage vers gras
• Wat is het?
• Hoe berekend, welke relatie met EEL

• Hoe sturen?
• Hoe te beïnvloeden
• Welke mechanisme effecten

• Consequenties?
•
•
•
•

Milieu-impact
Economie
Wat kun je morgen doen?
Concrete handelingen

Percentage vers gras in het rantsoen
• De kg ds vers gras die gegraasd worden door melkvee en/of jongvee
• De kg ds vers gras die middels stalvoeren worden gevoerd
• Berekening in KLW middels invoer uren/dagen
weidegang/zomerstalvoedering
• Gecorrigeerd voor rantsoen verhouding en afgetopt op 103% VEM-dekking

• Afgezet tegen de totaal kg ds die opgenomen zijn door veestapel
• Spreiding in de praktijk: 0 – 35 %

Aandeel vers gras in het rantsoen
• 2,5% meer vers gras in het rantsoen =
1% meer eiwit van eigen land
Relatie % vers gras in rantsoen en ewit van eigen land
aandeel eiwit van eigen land (%)
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Hoe te sturen? KLW
• Meer dagen en meer uren weiden per diergroep
• Norm is globaal eerste 2 uur 1 kg ds en daarna 0.8 kg ds per weide uur.

• Meer dagen zomerstalvoedering
• Onbeperkt zomerstalvoedering: 87% van de norm bij 20 uur weidegang
• Beperkt zomerstalvoedering: 87% van de norm bij 9 uur weidegang

• Andere ruwvoeders worden vervangen door vers gras
• In vers gras een hoger Ruw Eiwit gehalte dan kuilgras en mais
• Vers gras een hogere voederwaarde(VEM) dan ingekuild gras
• Als het goed is, wordt bespaard op eiwitrijk krachtvoer

Hoe te sturen? Mechanismen
• Bij meer weiden geen conserveringsverliezen
• Hogere voederwaarde (VEM en Eiwit) per kg ds
• Gunstiger DVE/OEB verhouding (DVE vers gras 30-35% hoger)
• Hogere kg DS opname van vers gras (VW = 0.9)
tov ingekuild gras (VW =1.0 )
• Betere smakelijkheid vers gras?
• Vooral in het voorjaar en tov kuilgras gewonnen in dezelfde periode.

Consequenties Milieu-impact
• Meer vers gras geeft hogere eiwit-opname.
• Deze op stal compenseren/aanvullen met eiwitarm rantsoen/krachtvoer. Als deze
niet gecompenseerd wordt, geeft dit een lagere N-benutting en hogere verliezen

• Meer weiden geeft lager NH3, doordat minder mest de put komt
• Meer stalvoeren geeft geen besparing op NH3, met komt in de put
• Meer vers gras kan een bijdrage leveren aan lagere methaan (CH4)
emissie (afhankelijk van methaan factor in de KringloopWijzer)
• Meer weiden kan in de herfst (op droge zandgrond) groter risico geven
op nitraat uitspoeling (urine plekken).
• Meer weiden (urine plekken) geven meer kans op lachgas.

Consequenties Economie
• Meer vers gras door weiden levert gemiddeld een hoger saldo
• Minder loonwerkkosten
• Lagere krachtvoerkosten
• Afhankelijk van systeem en management [-0.5 tot + 2 ct per kg melk]

• Weidegang levert op veel bedrijven een weidepremie
• Afhankelijk van zuivelonderneming [ 1 tot 2 ct per kg melk]
• Speciale melkstromen [1 – 2 ct extra]

• Meer vers gras in rantsoen door zomerstalvoedering levert gemiddeld?
• Minder loonwerk en krachtvoerkosten
• Meer arbeid en mechanisatie kosten
• Hogere opbrengst/benutting eigen land

Wat kun je morgen doen?
• Meer vers gras aanbieden
•
•
•
•

Snede zwaarte (bijv 1600 ipv 1400 kg ds)
Oppervlakte weideplatform vergroten (standweiden)
Perceel- of stripoppervlakte per dag vergroten (omweiden)
Meer uren per dag weiden

• Meer vers gras naar de koeien en minder inkuilen (lager maai%)
• Meer dagen weiden/zomerstalvoedering

• Minder bijvoeren van ruwvoer en krachtvoer

Optietabel
Project Grip op Gras
200 deelnemers in 2022
olv Stichting Weidegang

Vers
gras
opname
4 jaar NNW

Meer vers weidegras?
• 2,5% vers gras = 1% EEL. 2,5%=150 kg ds vers gras/koe/jaar
• = 150 dagen 1 kg ds vers gras per koe per dag hoger

• Bij Nieuw Nederlands Weiden:

• groter platform, minder bijvoeren, meer uren
• 100 mk = 2 ha groter weideplatform (bij een gem bijgroei van 50 kg ds)

• Bij omweiden per dag:

• Grotere oppervlakte of inschaarhoogte, minder bijvoeren, meer uren
• 100 mk = 0.7 ha groter perceel of 120 kg ds zwaarder inscharen (100x 1.2)

• Bij zomerstalvoedering:

• Grotere oppervlakte of snedezwaarte en minder bijvoeren
• 100 mk = 0.05 ha groter perceel of 110 kg ds zwaarder inscharen (100 x 1.1)

Zie links naar
• Dossier Weidegang Groenkennisnet
•
•
•
•

Informatie map Nieuw Nederlands Weiden
Informatie map Robot en Weiden
Informatiekaart Dynamische Weiden (concept omweiden/stripgrazen)
Basiskennisbundel H2 Beweidingssystemen

• Artikel Geert Stevens Koeien&Kansen
• Inzet en kosten zomerstalvoedering website Koeien&Kansen
• https://www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Financieel/2019/7/Weiden-levert-400-perhectare-meer-rendement-453708E/

• Informatie website stichting Weidegang
• https://www.stichtingweidegang.nl/

3. Verhouding RE/kVEM
• Wat is het?
• Hoe berekend, welke relatie met EEL

• Hoe sturen?
• Welke mechanisme zitten erachter
• Hoe te beïnvloeden

• Consequenties?
• Grondsoort
• Economie/Relatie DZH-indicatoren

• Wat kun je morgen doen?
• Concrete handelingen

Verhouding RE/kVEM
• De verhouding in het rantsoen tussen het totaal ruw eiwit (RE) gehalte in g/kg ds en
de energiewaarde in kVEM per kg droge stof in het rantsoen (inclusief jongvee).
• Een betere (lagere) RE/kVEM verhouding zorgt voor een hogere eiwitbenutting van
het gevoerde eiwit.
• Berekening op basis van het gemiddelde gevoerde rantsoen in de KringloopWijzer
over een volledig jaar.
• Opname gebaseerd op 103% VEM-dekking en gecorrigeerd voor verhoudingen tussen
ruwvoerpartijen (gras en mais) en de opname van weidegras op basis van dagen en uren
weidegang en zomerstalvoeren.

• Spreiding in de praktijk: 140 – 190
• Streefwaarde sector 2022: Maximaal 155 gr RE/kVEM

Ruw eiwit (RE)/kilo VEM verhouding
• 4 gram minder eiwit per kVEM
= 1% meer eiwit van eigen land

aandeel eiwit van eigen land (%)

Relatie eiwit van eigen land (%) en RE/kVEM in
rantsoen
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Hoe te sturen? KLW
Uitgaande van een (te) hoge verhouding
• Meer producten met een hoge VEM (energie producten) voeren
• Meer producten met een laag Totaal Ruw Eiwit voeren
• De ene soort ruwvoer vervangen door de andere ruwvoer
• Ruwvoer vervangen door krachtvoer
• Goede rantsoensamenstelling per jaargetijde
• Goede rantsoensamenstelling voor alle diergroepen (ook jongvee).

Hoe te sturen? Mechanismen
•
•
•
•
•
•
•

Het gaat vooral om dat wat ‘gevoerd’ is. En daarvan de verhouding
Eiwit arme producten telen of eiwit armer oogsten is zeer effectief
Krachtvoer kopen met een laag RE is zeer effectief
Goede verhouding DVE/OEB in ruwvoer bijvoorbeeld door droger inkuilen.
Lager eiwitgehalte in aanvoer krachtvoer
Mais voor (kuil)gras vervangen
VEM-waarde vers gras tov VEM-waarde kuilgras, mits totaal RE-gehaltes
vergelijkbaar zijn.
• Schoon en jong oogsten van kuilvoer (voorkomen RAS).

Consequenties Milieu-impact
Lagere verhouding RE/kVEM
• Hogere N-benutting veestapel
• Lagere N-excretie
• Hogere BEX-N voordeel of/en lager ureum, minder mestafzet

• Lagere TAN => lagere kans op NH3 emissie
• Lagere N in urine => lagere kans op NO3 uitspoeling
• Lager N-bodemoverschot
• Lager ureum, betere diergezondheid
• Hogere VEM kan positief uitwerken op CH4-uitstoot

Economie lagere RE/kVEM
• Lagere mestafzet (intensieve bedrijven)
• Lagere krachtvoer kosten eiwitrijk krachtvoer
• Minder ‘duur’ krachtvoer als soya of raap

• Hogere VEM, vaak hogere/makkelijkere dierprestaties
• Lagere TKT, hogere vruchtbaarheid
• Besparing op meststoffen/loonwerkkosten

Wat kun je morgen doen?
[weideseizoen]
•
•
•
•

Krachtvoer met een lager RE-gehalte
Eiwitrijke bijproducten verminderen of zeer gericht inzetten
Voldoende energie bijvoeren
Goede (gras) kuil op goede moment in het seizoen voeren
• Niet hoog RE in zomer naast weidegras
• Niet laag RE in winter

•
•
•
•

Kuilen met passend RE-totaal maken voor komend jaar/seizoen
Bemesting weidegras verlagen/inschaartijdstip verhogen
Meer gras vers benutten
Voldoende droog inkuilen (gunstiger DVE/OEB verhouding)

Globale
vuistregels
RE-totaal in
graskuil
Passend bij
rantsoen
RE-totaal
155

Lagere verhouding RE/kVEM
• Streefwaarde 155 RE totaal per kVEM

• Jaarrond monitoren op deze streefwaarde (icm ureum).
• 1 punt ureum hoger gemiddeld bijna 10 gram RE/kVEM hoger

• Schema kuil met RE naast mais/kuil en wel/niet weiden
• Ook jongvee niet hoger dan 155 RE per kVEM
(anders extra inzet nodig melkveerantsoen)
• Graskuiluitslagen bepalen de norm RE-vers gras

• (RE/kVEM weidegras = 1,12 * RE/kVEM toeslag geoogste kuilgras)
• Vers gras van productieland wordt op 960 VEM gezet

• Voorjaar bij weiden, direct verlaging RE in krachtvoer/rantsoen
• Twee soorten krachtvoer[hoog RE > 300 en laag RE <100] om uit te wisselen op dagbasis.
• Vuistregel uit de praktijk?
• Per punt ureum sturen met 0.25-0.3 kg soya tov kg energiebrok

Verhouding RE/kVEM en melkureum

Zie links naar
• Proeftuin Veenweiden/Overijssel
• Netwerk Praktijkbedrijven
• Koeien & Kansen, Navigator voor tussentijdse voorspelling
• Koe & Eiwit
• Groenkennisnet, GKN, diverse dossiers
• Vers gras onderzoek Eurofins en VeeteeltGras

4. Graslandopbrengst
• Wat is het?
• Hoe berekend, welke relatie met EEL

• Hoe sturen?
• Welke mechanisme zitten erachter,
• Hoe te beïnvloeden

• Consequenties?
• Grondsoort
• Economie/Relatie DZH-indicatoren

• Wat kun je morgen doen?
• Concrete handelingen

Graslandopbrengst
•
•
•
•
•

De kg ds berekende graslandopbrengst per ha (netto)
Berekend op basis van de VEM-behoefte van de veestapel
Opbrengst maaien, weiden en zomerstalvoedering bij elkaar opgeteld
Minus de VEM in aangevoerd krachtvoer
Afgelopen seizoen, berekende opbrengst, op basis van de VEM-behoefte,
verkoop en voorraad mutatie.
• Berekening middels aangevoerd krachtvoeren de onderlinge verhouding ingekuilde ruwvoeders en
weidegras
• Gecorrigeerd voor rantsoen verhouding en afgetopt op 103% VEM-dekking

• In de confrontatie matrix uitgedrukt in bruto en netto opbrengst
• Spreiding in de praktijk: 7.000 tot 15.000

Graslandopbrengst
• 1000 kg ds meer graslandproductie = 4% meer eiwit van eigen land
aandeel eiwit van eigen land (%)

Relatie eiwit van eigen land (%) en grasopbrengst
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Hoe te sturen? KLW
Een hogere grasland opbrengst
• Veel oogsten/aanleg
• Goede invoer partijen en uren/dagen weidegang
• Minder broei/verlies/voerresten
• Minder krachtvoer
• Invoer wildschade (ganzen). Beheerland?

Hoe te sturen? Mechanismen
• Meer goed gras in de koeien, betekent minder krachtvoer
= hogere grasland opbrengst
• Minder RAS in de kuil => hogere VEM
• Zwaardere snedes maaien => meer aanleg/m3
• Goed beweiden: minder verliezen, meer opbrengst
• Meer vee (opname) op dezelfde oppervlakte.
• Groeidagen benutten van het gras => meer aanleg/m3
• Najaarsgras benutten en niet laten staan over bloten
• Afvoer ruwvoer goed registreren

Consequenties Milieu-impact
Hogere graslandopbrengst
• Hogere N-benutting bodem
• Lager N-bodemverlies
• Verhouding oogst/bemesting verandert

• Lagere kans op NO3 uitspoeling of NO2 emissie (lachgas)
• Betere bodemkwaliteit?
• Meer C-opslag in de bodem
• Hoger OS-gehalte

Economie hogere graslandopbrengst
• Minder ruwvoeraankoop (intensieve bedrijven)
• Lagere krachtvoer kosten (extensievere bedrijven)
• Extra kg ds (voederwaarde opbrengst min oogst/teelt kosten) tussen de
5 en 15 ct per kg ds. Gemiddeld 10 cent = 100 euro per ton ds/ha
• NB: Prijsniveau 2022 sterk gestegen: Voederwaardeprijs verdubbeld

Wat kun je morgen doen?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Schoon oogsten van kuilvoer (voorkomen RAS).
Zwaardere snedes maaien => meer aanleg/m3
Goed in- en uitkuil management
Broei in kuilen voorkomen
Groeidagen benutten van het gras => meer aanleg/m3
Goed beweiden: minder verliezen, meer opbrengst => minder krachtvoer en
meer ingekuild voer
Najaarsgras benutten
Goede vochtvoorziening
Goede bodemkwaliteit (oa beworteling en pH).
Goede bemesting

Netto grasopbrengst en –benutting
O

Netto ds-productie*
100
Netto kVEM-opname** 100
Ruw eiwit benutting
100

B

Z

SF

108
109
110

124
121
120

137
108
105

* Bruto productie minus beweidingsverliezen / oogst van het land;
** Netto opname door koeien
• Bron: studie “Belang van weidegang”; O = 100

Beweiding in plaats van maaien leidt tot
andere verliezen (op VEM-basis)
beperken

O

B

Z

SF

Bruto kVEM-productie

100

100

102

106

Verlies beweiding en oogst

20%

14%

7%

5%

Netto kVEM-productie

100

108

119

125

0%

0%

5%

20%

7%

6%

0%

0%

100

109

121

108

Verlies conserv. en voederen
Extra behoefte

Netto kVEM-benutting
Vers gras geeft duidelijk hoger ruw eiwit

uitschakelen

Hogere grasland opbrengst
• Een ton ds opbrengst = 4% EEL
• Netto graslandopbrengst
• Hogere opbrengst moet ook altijd gepaard gaan met minder
krachtvoer/aankoop
• Groeibelemmering opheffen (vocht en/of bemesting)
• Effectieve groeidagen benutten (gras groei uit gras)
• Stripgrazen ipv omweiden
• NNW ipv standweiden
• Eerste snede 4500 kg ds ipv 3500 kg ds

• Voorjaars- en najaarsgras benutten

Wat kun je morgen doen?
• Stripgrazen leidt tot 1 ton ds boven standweiden. Gras maakt gras.
• Zwaardere snedes oogsten (groeidagen benutten)
• In het voorjaar 5 dagen = 500 kg ds en 10 dagen 1000 kg ds.

• Beregenen op GT VII en VIII
• 1 mm = 15 kg ds ruwvoer = 100 mm voor 1500 kg ds een ton ds

• Grasklaver mengsel inzaaien op laag NLV percelen
• In de zomer mest met water uitrijden. (1 op 1 op 1 op 2 delen mest)
• Minder emissie (- 20%)
• Hogere benutting (+ 20 kg N bij aanwending 55 m3)

Hoofd factoren
Hogere graslandopbrengst
➢ Vochtvoorziening
➢ Bemesting
➢ Groei benutten in schouder van het seizoen (voorjaar/najaar)
➢ Mechanisme GRAS groei uit GRAS benutten
➢ Aandeel ER/GoedeGrassen/Kruiden/Vlinderbloemigen
➢ BRUTO grasproductie ook NETTO benutten en
zichtbaar krijgen in KLW

Zie links naar ...
• Dossier gras en weiden Groenkennisnet
• Handboek Melkveehouderij
• Bundel NNW
• BodemSignalen Grasland
• Themadag CBGV Preciezer bemesten 2022
• Tips graslandgebruik en graslandverzorging

5. Aandeel jongvee per 10 mk
• Wat is het?
• Hoe berekend, welke relatie met EEL

• Hoe sturen?
• Welke mechanisme zitten erachter,
• Hoe te beïnvloeden

• Consequenties?
• Grondsoort
• Economie/DZH relatie indicatoren

• Wat kun je morgen doen?
• Concrete handelingen

Aandeel jongvee per 10 mk
• Gemiddeld aanwezig aantal vrouwelijk jongvee zonder kalf datum
• Op naam, op het bedrijf aanwezig
• Berekening ten opzichte van het gemiddeld aantal melkkoeien (minimaal 1
keer afgekalfd)
• Spreiding in de praktijk: 0 - 10 stuks

• Streefwaarde sector 2022: leeftijd bij afvoer 6 jaar en 2 maanden betekent
+/- 25% vervanging.
• 25% vervanging betekent 2,5 kalf + 2,5 pink per 10 melkkoeien.
• Dus 5 stuks jongvee per 10 melkkoeien bij eigen vervanging.

Hoeveelheid jongvee
• 1 stuk minder jongvee per 10 melkkoeien =
1,5 % meer eiwit van eigen land

aandeel eiwit van eigen land (%)

Relatie eiwit van eigen land (%) en aandeel jongvee
(jv/10 melkkoeien)
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Hoe te sturen? KLW
• Minder kalveren en minder pinken
• Minder dieren op het bedrijf = minder eiwit opname
• Eigen eiwit = opgenomen eiwit van eigen land/totale eiwit opname
• NB: bedrijven zonder jongvee hebben soms moeite de ‘mindere’
kwaliteit ruwvoer te verwaarden.

Hoe te sturen? Mechanismen
• Langere levensduur, minder vervanging nodig
• Lagere afkalfleeftijd > minder pinken, meer melkvee
• Insemineren met vleesrassen
• Jongvee opfok uitbesteden

Consequenties minder jongvee
• Hogere levensduur
• Minder broeikasgasuitstoot
• Lagere ammoniak uitstoot
• Meer melk per kg fosfaat
• Oudere koeien hebben een hogere voerefficiëntie
• Minder selectie mogelijkheden
• Kwetsbaarder bij problemen of uitval

Economie minder jongvee
• Jongvee kost geld
• Een koe heeft gemiddeld 1,5 lactatie nodig om zijn opfok
terug te verdienen.
• Oudere koeien hebben een hogere voerefficiëntie.

Wat kun je morgen doen?
• Insemineren met vleesras (belgisch wit/blauw)
• Inzet gesekst sperma
• Minder kalveren aanhouden
• Geduld hebben met probleem koeien,
extra inseminatie of behandeling

Minder jongvee [concreet]
• Minder jongvee betekent concreet...
• Per 50 koeien iedere maand 1 kalf aanhouden
• Per 100 koeien is dit 24 kalveren per jaar

• Dit staat gemiddeld voor 4,8 stuks jongvee per 10 melkkoeien
• 27 kalveren is gemiddeld 5,4 stuks jongvee
• 35 kalveren is gemiddeld 7 stuks jongvee

• Pinken en 20 tot 25% van de beste koeien met fokstier insemineren, de rest met
Belgisch blauw of een ander vleesras
• Opfok versnellen; 26 naar 24 maanden eerste keer afkalven = 0,5 minder jongvee
nodig/10 melkkoeien
• Levensduur verlengen; een half jaar ouder = 0,5 minder jongvee nodig/10
melkkoeien

Zie links naar ....
• Project verlening levensduur.
• https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/verantwoorde-veehouderij-2/show5/verlenging-levensduurmelkvee.htm#:~:text=Vanuit%20het%20perspectief%20van%20de,streven%20naar%20meer
%20probleemloze%20koeien.

• Geef ze de vijf
• https://geefzedevijf.nl/login

6. Kg krachtvoer per 100 kg melk
• Wat is het?
• Hoe berekend, welke relatie met EEL

• Hoe sturen?
• Welke mechanisme zitten erachter,
• Hoe te beïnvloeden

• Consequenties?
• Grondsoort
• Economie/Relatie DZH-indicatoren

• Wat kun je morgen doen?
• Concrete handelingen

Kg krachtvoeren bijproducten
per 100 kg melk
• De hoeveelheid krachtvoer en mineralen die aangevoerd zijn op het bedrijf gedeeld
op de kg’s melk die geproduceerd zijn.
• Inclusief natte bijproducten die omgerekend worden naar 88% droge stof.
• Inclusief krachtvoer voor jongvee en droge koeien
• Exclusief krachtvoer voor neventakken (schapen, vleesvee, zoogkoeien, paarden)
• Alle aangevoerde krachtvoer, die niet in voorraad zit, wordt (netto) gevoerd.
• Voor natte bijproducten wordt daar 3% voederverliezen van af gehaald.
• Spreiding in de praktijk: 15-40
• Streefwaarde maximaal 25 kg per 100 kg melk

Kg krachtvoer per 100 kg melk
Eigen krachtvoerteelt
• Eigen geteeld krachtvoer maakt onderdeel uit van de hoeveelheid krachtvoer per
100 kg melk
• Eigen geteeld krachtvoer telt ook mee voor het percentage eiwit van eigen land.
• Bijvoorbeeld erwten, veldbonen, voederbieten, tarwe of CCM.

• Krachtvoerteelt levert in de meeste gevallen niet meer eiwit op per ha dan
grasland.
• Voor eiwit van eigen land alleen interessant voor extensieve bedrijven met een
ruwvoeroverschot.

Krachtvoer en bijproducten
• 3 kg krachtvoer en bijproducten minder aanvoer per 100 kg melk =
1 % meer eiwit van eigen land

aandeel eiwit van eigen land (%)

Relatie eiwit van eigen land (%) en hoeveelheid
krachtvoer en bijproducten per 100 kg melk)
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Hoe te sturen? KLW

• Minder krachtvoer of/en natte bijproducten aanvoeren
• Minder voeren
• Zelf telen

• Hogere melkproductie realiseren per koe of per bedrijf
• Bijvoorbeeld door beter ruwvoer en voerverliezen beperken

• Minder jongvee aanhouden (vreten ook krachtvoer)

Hoe te sturen? Mechanismen
• Hogere kwaliteit ruwvoer oogsten zodat er minder krachtvoer nodig is
of/en de melkproductie toeneemt.
• Krachtvoer afbouwen wanneer koeien naar buiten gaan
• Meer weidegras in de koeien
• Maak onderscheid tussen ruwvoer en krachtvoer dieren, de ene koe
gaat efficiënter om met krachtvoer terwijl een ander het ook uit
ruwvoer kan halen, systemen zoals dynamisch voeren kunnen hierbij
helpen.

Dynamisch voeren, individuele
rendementsberekening
In de praktijk grote verschillen tussen individuele koeien

Dagen in
Lactatienr. Lactatie

Koenr.

kg
dynamisch
Kg
krachtvoer
Meetmelk per dag

86

2

132

33,7

2,9

20

3

141

34,4

10,2

65

2

169

34

8,7

76

2

180

33,7

2

Consequenties
• Krachtvoer verdringt ruwvoer
• Bij lager krachtvoerverbruik dus wel meer ruwvoer nodig

• Minder krachtvoer en een betere benutting van eigen ruwvoer
betekent een hogere benutting van het voer, bodem en bedrijf
• Minder broeikasgassen afkomstig van aanvoerbronnen
• Hogere CH4 emissie door lagere energie dichtheid rantsoen
• Economisch voordeel
• Minder afhankelijk van externe omstandigheden en input

Economie minder krachtvoer
• Bij zelfde productie: altijd financieel voordeel
• (te)veel krachtvoer staat benutting eigen ruwvoer in de weg
• Economisch optimum afhankelijk van melkprijs en krachtvoerprijs
• Hoeveel extra melk levert 1 kg meer krachtvoer op?
• https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/VerantwoordeVeehouderij-2/show-5/Hoge-melkprijs-plankgas-voeren.htm

Wat kun je morgen doen?
• Vers gras in het voorjaar dan 1 kg krachtvoer per koe minder
per 5 kg ds vers gras opname
• Pinken boven 6 maanden geen krachtvoer meer, wel een
mineralenmengsel en goed ruwvoer
• Mollen vangen en afstellen machines RAS gehalte naar onder de 100
• Maaien voor het gras in de bloei schiet

Minder krachtvoer, betekent concreet...
Methodiek

Periode

Kg per koe
minder

Kg per 100 kg melk
(in deze periode bij
33 kg melk/koe)

Besparing Kg per
bedrijf (100 koeien)
per jaar

Weiden in het voorjaar

1 april tot 1 juli (91
dagen)

2

6

18.200 kg

Weiden in zomer/najaar

1 juli tot 1 oktober
(92 dagen)

1

3

9.100 kg

Beter ruwvoer 1 kg per koe per dag
minder krachtvoer nodig

300 dagen per jaar

1

3

30.000 kg

Voorwaarden:
• Graskuilen met minimaal 900 VEM en een RAS<100
• Jongvee na 6 maanden geen krachtvoer meer
• Natte bijproducten als krachtvoer vervanger inzetten en niet als ruwvoervervanger.
• Dynamisch voeren afhankelijk van melkprijs en voerprijs

Minder krachtvoer basis voor eigen
ruwvoer benutting
• Melken uit eigen ruwvoer als basis voor
eigen eiwit en goed saldo
• In de grafiek geeft de blauwe lijn de
hoeveelheid meetmelk per ha aan die uit
eigen voer wordt gerealiseerd
• Meer melk uit eigen ruwvoer betekent
minder voerkosten per 100 kg melk
(rode lijn)
• Optimale krachtvoergift afhankelijk van
ruwvoerpositie
• Voldoende en kwalitatief goed ruwvoer basis
voor melken uit eigen ruwvoer.

Zie links naar ....
• Beter ruwvoer, minder krachtvoer, 138954 (wur.nl)
• Video: 'Durf minder krachtvoer te voeren' | Melkvee.nl - Nieuws en kennis voor de
melkveehouder
• Meer of minder krachtvoer – Elite (vakbladelite.nl)
• Hoge productie met weinig krachtvoer | Initiatief en inspiratie | Platform Kringlooplandbouw

• Dynamisch voeren Dynamisch Voeren - AgroVision.

