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Oriëntatie vloeibaar voeren

Het kan u niet ontgaan zijn dat het
aanbod van vloeibare rundveeproducten
de laatste jaren enorm is toegenomen.

Ondermeer vanuit de ethanol-industrie
komen grote hoeveelheden tarwegist-
concentraat beschikbaar tegen heel
voordelige prijzen.

Waarschijnlijk dat u als kostprijs bewuste
veehouder zich afvraagt hoe u van deze
ontwikkeling kunt profiteren.

Opslag
Om met vloeibare producten aan de slag
te gaan is de allereerste vereiste dat u
over een geschikte opslag beschikt. In de
meeste gevallen is dit een polyester silo
met een inhoud van 50 m3 voorzien van
een wormpomp en roerwerk. Op deze
manier kunt u alle huidige en toekomstige
producten ontvangen en homogeen
bewaren. Door dit slim te construeren
heeft u een heel schoon opslag systeem
wat u een arbeidsbesparing oplevert.
Inmiddels is genoeg ervaring opgedaan in
de praktijk om bevriezing te voorkomen.

Bewust wordt hier gesproken over een
wormpomp met voldoende capaciteit. Het
voeren van de runderen is een dagelijks
terugkerende bezigheid en dient vlot te
verlopen. Bovendien is dit type pomp
geschikt om ook meer viscose producten
of producten met kleine stukjes erin (denk
aan aardappelstoomschillen) te ver-
pompen,  dit in tegenstelling tot de goed-
kopere centrifugaalpomp. De centrifu-
gaal pomp is feitelijk alleen geschikt voor
tarwegistconcentraat met een droge stof
gehalte lager dan 30%. U maakt zich
hierbij heel afhankelijk van de
beschikbaarheid van dit ene product.

Rantsoen
Een vloeibaar product moet op zorg-
vuldige wijze in het rantsoen worden
ingepast.

Afhankelijk van de huidige situatie wordt
ofwel brok of het droge eiwitmengsel
vervangen door het tarwegistconcentraat.

Wordt gekozen voor een energie product
dan wordt brok of het droge
energiemengsel vervangen.

U begrijpt dat alleen een specifiek
rantsoenadvies voor uw bedrijf inzicht
geeft in de besparing die vloeibare
producten voor u opleveren en welk
product voor u de best resultaten
opleveren.

Bij het samenstellen van het rantsoen
wordt onder meer rekening gehouden
met het droge stof gehalte van het
rantsoen. Hier is geen vaste waarde voor
aan te geven, eis is dat het rantsoen rul
is.

Voordeel
Het inzetten van vloeibare producten
biedt u als veehouder verschillende
voordelen. Allereerst is er het financiële
voordeel in de vorm van de lagere
voerkosten. Daarnaast krijgt u een
smakelijker en homogener rantsoen aan
het voerhek, het voordeel hiervan spreekt
voor zich.

Meer informatie
Neem contact met ons op voor meer
informatie. Voor een goede oriëntatie is
een film beschikbaar en ook het
bezoeken van collega veehouders
behoort tot de mogelijkheden.
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