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Ruwvoer tekort

Op verschillende bedrijven is sprake van
een zeer krappe ruwvoervoorraad.

Met deze notitie helpen wij u de juiste
keuzes te maken om deze situatie zo
voordelig mogelijk op te lossen.

Allereerst is het van belang een goede
inschatting te maken van de huidige
voorraad en ook van de hoeveelheid
voeder welke nodig is tot aan de weide
periode. Voorkomen moet worden dat de
nieuw op te bouwen voorraad
aangesproken wordt om de zomer te
overbruggen.

Mogelijkheden
Verschillende praktische mogelijkheden
om direct toe te passen op uw bedrijf.

         Snijmaïskuil
Wanneer u een krappe snijmaïs voorraad
heeft is het afvlakken en afdekken van
deze kuil een zeer aantrekkelijke
mogelijkheid. U creëert voldoende
voersnelheid in de zomerperiode, heeft
geen extra opslag nodig en
bewaarverliezen worden tot een minimum
beperkt. Afdekken van de snijmaïskuil is
mogelijk met aardappelsnippers,
vloeibaar aardappelzetmeel of
aardappelstoomschillen.

De snippers worden gekiept geleverd.
Het is met snippers mogelijk om boven de
muren uit te werken of op een kuilplaat. In
de praktijk wordt meestal een laag van 25
centimeter gebruikt, deze dikte geeft
voldoende gewichtsdruk om broei te
voorkomen.

Vloeibaar zetmeel wordt direct uit de
tankauto over de kuil heen gespoten.
Voorwaarde is dat de kuil onder de
silomuren blijft en aan de voorzijde
verhoogd is. Voordeel van deze methode
is dat deze weinig arbeid van de
veehouder vraagt.

Voor de stoomschillen is de situatie
vergelijkbaar met het  vloeibaar zetmeel.

Ook wanneer u snijmaïs aankoopt
verdient het de aanbeveling om deze kuil
met één van de genoemde producten af
te dekken, zo profiteert u van de gunstige
voederwaarde prijzen van de vochtrijke
voeders en uw snijmaïs wordt optimaal
bewaart.

     Tank
Steeds meer veehouders oriënteren zich
op het plaatsen van een tank om zo
vloeibare rundveevoeders op het bedrijf
op te kunnen slaan.

Zeker in een periode van een krappe
voervoorraad en een groot aanbod van
goedkope vloeibare producten is een tank
een snel renderende investering.

Informatie
Neem contact met ons op om samen met
u de in de mogelijkheden voor uw bedrijf
te onderzoeken en op deze manier te
profiteren van het grote aanbod van
vochtrijke voeders op dit moment.

Telefoon: 06- 26 11 03  95
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