
VAN BUUREN AGRO BEMIDDELING

Inrichting
Door opslag te creëren voor één energie
bijproduct, een eiwit bijproduct, een
energie grondstof en een eiwit grondstof
vormen deze samen met uw eigen
graskuil (eiwit) en snijmais (energie) is te
allen tijde een eenvoudig, robuust en
scherp geprijsd rantsoen samen te stellen
en bent u flexibel om te reageren op het
actuele aanbod en prijsniveau van
verschillende voeders. Ter illustratie een
praktijk voorbeeld:

Bijproduct Energie Corngold

Eiwit Protiwanze
Grondstof Energie Mais/tarwe 50/50

Eiwit Soya/raap 50/50
Ruwvoer Energie Snijmaïs

Eiwit Kuilgras

Bovenstaande veehouder kan op diverse
prijsveranderingen eenvoudig reageren
door in plaats van een vloeibare eiwit
bron een vloeibare energiebron te kiezen
gecombineerd met een steekvast
eiwitbron. Het schema ziet er dan zo uit:

Bijproduct Energie Vloeibaar zetmeel
Eiwit Bierbostel

Grondstof Energie Mais/tarwe/pulp
Eiwit Soya/raap

Ruwvoer Energie Snijmaïs
Eiwit Kuilgras

Rantsoenen
Voor u als veehouder is het rantsoen wat
u aan de koeien verstrekt één van de
belangrijkste succesfactoren van uw
melkveehouderijbedrijf.

Niet alleen bepaalt uw rantsoenkeuze de
voerkosten per liter melk, het loopt door
in vele zaken zoals conditie, weerstand,
gezondheid en levensproductie.

Bij het samenstellen van het rantsoen is
het dus van groot belang niet alleen de
kostprijs (korte termijn) maar ook de
lange termijn (diergezondheid) op waarde
te schatten. Ofwel hoe krijg ik een
voldoende hoge melkproductie zonder dat
mijn koe overmatig belast wordt?

Keuzes die u buiten de stal maakt hebben
wel degelijk invloed op het rantsoen,
denk aan:
� Kuilgras hakselen of oprapen
� Sleufsilo of rijkuil
� Wel / geen voercomputer
� Wel / niet gemengd voeren.

Basis
Een goed rantsoen is de basis van uw
bedrijf, dit basisrantsoen dient volledig
geoptimaliseerd te zijn en aan het
voerhek verstrekt te worden. Brokken
worden enkel gebruikt ter aanvulling,
compensatie –indien nodig- is immers al
in de basis gedaan. Met het hanteren van
dit uitgangspunt bevat het basisrantsoen
altijd een eiwit en energieniveau wat op
elkaar is afgestemd. Bij het aankopen van
uw voeders kunt u gemakkelijk inspelen
op de indeling van producten in eiwit-
bron of energie-bron.

Met deze aanpak heeft u maximaal zes
producten in uw rantsoen, speelt u in op
de marksituatie en corrigeert u eenvoudig
een tegenvallende graskuil.

Neem contact met ons op voor een
bedrijfsspecifiek voorbeeldrantsoen en
merk dagelijks het voordeel.
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