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Afspraken over pensbestendige vetten
De Nederlandse Zuivel Organisatie en de
Nevedi hebben afspraken gemaakt over
het gebruik van pensbestendig vet in het
diervoer. Deze afspraak is gemaakt om zo
problemen bij de verwerking van melk te
voorkomen. Door een grote toename van
pensbestendige vetten is de
vetzuursamenstelling van het melkvet
veranderd. Daarom is vanaf 1 November
het volgende afgesproken:
1. Geen gebruik meer wordt gemaakt van
gefractioneerde harde vetten;
2. De melk van melkveehouders wordt de
komende maanden op bedrijfsniveau
gemonitord. Daarbij is afgesproken dat
de
landelijke
waarde
van
C16:0
(palmitinezuur)
de
komende
wintermaanden niet hoger zal zijn dan
de maximale waarde in de winter van
2014.
2014 wordt
als referentie
genomen omdat er op dat moment
nauwelijks
pensbestendige
vetten
werden gevoerd en er geen problemen
waren met de verwerking van de melk.
De maximale waarde voor C16:0 in de
melk is vastgesteld op 32%. Wanneer er
op uw melkuitslag een hoger % wordt
vastgesteld dan 32% is het van belang
hier op in te spelen en daarin bij te
sturen (indien mogelijk).
Wanneer er vet wordt bijgevoerd en het
C16:0 gehalte in de melk hoger is dan
32% dient er te worden bijgestuurd. Bij
een productie van 30 kg melk per koe
betekent het dat er ongeveer 75 gram
minder vet gevoerd moet worden om 1%
te dalen in het C16:0 gehalte.
voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen
gelden voor de komende maanden.
Afhankelijk
van
het
effect
op
de
gemiddelde verzuursamenstelling volgen
mogelijk aanvullende maatregelen.
Mestverwerkingsplicht al geregeld?
Sinds 1 januari 2014 zijn bedrijven met
een
fosfaatoverschot
verplicht
een
percentage
van
het
overschot
te
verwerken.

Het fosfaatoverschot wordt bepaald door
de fosfaatproductie te verminderen met de
plaatsingsruimte. Heeft u meer dan 100 kg
fosfaatoverschot
dan
moet
u
mest
verwerken.
Dit
jaar
zijn
de
verwerkingspercentages verder verhoogd
dus is de kans groot dat u meer moet
verwerken dan het afgelopen jaar.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de
verwerking te regelen:
- een
vervangende
verwerkingsovereenkomst (VVO) afsluiten.
- mest regionaal afzetten (RMO,
onder vermelding van mestcode
71).
- een
driepartijenovereenkomst
(3PO) afsluiten.
- mest afvoeren naar mestverwerker
(onder vermelding van mestcode
61).
Heeft u al mest verwerkt?
Dan is het goed om bij RVO te controleren
of dit juist is geregistreerd en of er
voldoende mest is verwerkt. Wanneer er
een conceptovereenkomst klaarstaat bij
rvo is het wel belangrijk om deze te
ondertekenen met een tan code.
Even voorstellen
Mijn naam is Fennie Bouwknegt en ik ben
sinds 16 oktober j.l. werkzaam als
Nutritionist bij Booijink Veevoeders. 27
jaar geleden ben ik geboren op een
melkveebedrijf te Nijeveen. Na mijn
opleiding
Dierwetenschappen
aan
de
Wageningen Universiteit ben ik met mijn
vriend Sven in Hellendoorn komen wonen,
waar we samen een aantal Hereford
runderen houden. De afgelopen drie jaar
ben ik werkzaam geweest voor een
internationaal
bedrijf
wat
premixen,
mineraalvoeders en additieven levert. Hier
heb ik mij voornamelijk bezig gehouden
met het samenstellen van premixen en
mineraalvoeders. Als Nutritionist kan ik mij
nog meer gaan verdiepen in diervoeding en
zal ik de buitendienst
ondersteunen bij
voedingsgerelateerde vragen.

Booijink Stimumilk: een garantie voor
succes!
De basis voor een goede vaars begint met
het Booijink jongveeopfok plan. Om tijdens
de melkperiode een hoge groei en goede
ontwikkeling te realiseren hebben wij een
eigen lijn melkpoeders in het assortiment:
de Booijink Stimumilk. Deze kunstmelken
zijn leverbaar in diverse varianten en staan
garant voor vitale kalveren die de kans
krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Een
succesvolle jongveeopfok is immers de
basis voor een goede productie en een
hoge levensduur van de dieren die de
toekomst van uw bedrijf vormen.
Stimumilk Allround is een 0-- product en
bestaat uit zuiveleiwitten. Door de
toevoeging van een unieke combinatie
melkzuurbacteriën en de organische zuren
wordt
voor een gezonde darmflora
gezorgd. Ziektes als salmonella en E.coli
worden hierdoor onderdrukt.
Stimumilk
Super bevat
35%
magere
melkpoeder voor een veilige opfok met
uitstekende resultaten. De basis van
magere melkpoeder verzekert een h
hoge
groei en gezondheid van uw kalveren. Door
de stremming van magere melkpoeder in
de lebmaag komen de voedingsstoffen
rustiger vrij op darmniveau wat resulteert
in een beter opname en minder belasting
op de darmen.
Stimumilk Power Protect is de nieuwste
ontwikkeling van de Booijink melkpoeders.
Deze kunstmelk bevat 50% magere
melkpoeder en een mengsel van kruiden
en etherische oliën voor een optimale
gezondheid. Deze luxe samenstelling
ondersteunt de luchtwegen van uw
kalveren en verhoogd ook de gezondheid
van uw kalveren. Het hoge aandeel magere
melkpoeder
zorgt
voor
een
goede
stremming van de melk in de lebmaag, wat
resulteert in een betere opname van
voedingsstoffen en minder belasting op de
darmen.
Heeft u vragen, of wilt u meer infor
informatie
over de opfok van uw jongvee? Neem dan
contact op en bespreek de mogelijkheden.

Aandachtspunt ventilatie
De winter is weer begonnen en dan is het
extra belangrijk om even stil te staan bij
het ventileren.
In de meeste stallen wordt gewerkt met
ventilatoren
ilatoren
met
meet
meet-smoorunits.
Hiermee kunt u nauwkeurig de hoeveelheid
te verversen lucht bepalen en daarmee
nauwkeurig ventileren. Een aandachtspunt
bij meetwaaijer is de slijtage die kan
optreden na verloop van tijd. Het is goed
om de meetwaaijers na te lopen en ze
eventueel te reinigen. Checkt u hierbij ook
goed of ze nog soepel lopen of dat er
slijtage is opgetreden. Een norm die door
klimaatspecialisten wordt aangehouden is
dat de lagers in meetwaaijers om de
50.000 uur vervangen dienen te worden.
Dit betekent bij een leeftijd van 5-6 jaar
nadat ze in gebruik zijn genomen. Een
stroef draaiende meewaaijer zorgt er
namelijk voor dat u meer lucht verplaatst
dan eigenlijk zou moeten of dat de
klimaatcomputer aangeeft. Een bijkomend
negatief
effect
is
het
verhoogde
energieverbruik.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt
u contact opnemen met uw voorlichter van
Booijink Veevoeders.
Leveringen rond de feestdagen
Dit jaar vallen 1e en 2e kerstdag op maandag
en dinsdag.. Nieuwjaarsdag valt op een
maandag.. Doordat er door de feestdagen een
aantal werkdagen vervallen is het voor onze
planning bijzonder gemakkelijk tijdig de
bestellingen te kennen.
Om het voer tijdig te
kunnen leveren willen
wij u vragen om ruim
van tevoren (minimaal
maal
2
werkdagen
van
tevoren)
bestellen.
Het liefst met twee
afleverdata.
In deze laatste nieuwsbrief van 2017 wensen
wij u een prettige jaarwisseling toe en een in
alle opzichten een gezond en succesvol 2018.
Wij hopen dat onze samenwerking het
komende jaar op een even plezierige manier
kan plaats vinden, als in de voorgaande
jaren.

Met
et vriendelijke groet,
Booijink Veevoeders

