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Conditie zeugen

Droogstandsmineralen

In de winter is het van groot belang de
conditie van de zeugen voldoende in de gaten
te houden, aanpassing van de voerschema’s
zijn soms noodzakelijk.

Het belang van een goede voedingstrategie
in de droogstand is iedereen bekend. Het
allerbelangrijkst is natuurlijk een smakelijk
rantsoen en voldoende beschikbaar vers
drinkwater zodat zondermeer voldoende voer
wordt opgenomen.

Onder de 18 graden staltemperatuur gaat
een zeug namelijk extra vet verbranden om
zich warm te houden. Verhoog bij dragende
zeugen het voerniveau met 75 tot 100 gram
per graad Celsius dat de temperatuur in de
stal lager is dan 18 graden. Begin hier tijdig
mee, ter voorkoming van o.a. conditieverlies
en een te licht geboortegewicht van de
biggen.

De ventilatie is ook een aandachtspunt bij het
ingaan van de winter, zet de luchtinlaat op
winterstand. Probeer ook de luchtvochtigheid
laag, en de temperatuur voldoende hoog te
houden om de conditie van de dragende
zeugen te ondersteunen. Door de kouder
wordende nachten is de kans op tocht zeer
snel aanwezig. Tocht is een combinatie van
temperatuur en luchtsnelheid. Dit houdt in
dat bij lagere temperaturen de luchtsnelheid
fors lager moet zijn om tocht te voorkomen.
In veel stallen worden bij minimum ventilatie
de kleppen of ventielen zo ver dicht
getrokken dat de lucht nog maar door een
heel klein kiertje naar binnen kan komen. Dit
zorgt ervoor dat de lucht te veel gaat
wervelen bij binnenkomst in de stal en
daardoor niet meer ver genoeg in de stal
komt. Door enkele ventielen in de winter af
te sluiten, zal de rest iets verder open blijven
staan en de luchtverdeling beter zijn.

Een goede voeropname voorkomt dat de koe
haar
eigen
lichaamsreserves
moet
aanspreken met als gevolg de kans op
leververvetting. Voor de rest is een goede
verhouding tussen energie en eiwit van groot
belang, dat kan worden bereikt door met de
verhouding ruwvoeders, krachtvoerachtigen
en
structuurhoudende
voersoorten
te
schuiven. Uiteraard is ook een goede
mineralenvoorziening van wezenlijk belang.
Hierbij moet u niet alleen denken aan de
elementen die nodig zijn om de gezondheid
in de droogstand en rondom het afkalven te
beïnvloeden, maar ook de Kationen/Anionenbalans is van groot belang. Het komt er
kortweg op neer dat
deze balans de
verhouding regelt
tussen de positief
geladen elementen
Kalium en Natrium, en
de negatief geladen
elementen Chloor en
Zwavel. Een goede
verhouding zorgt er
voor dat de kans op
melkziekte sterk
vermindert.
Afhankelijk
van
de
mineralengehalten van het beschikbare
ruwvoer kunt u bij Booijink kiezen tussen 2
typen droogstandsmineralen. De Rupromin
Dry period plus (8730) in de bekende oranje
zakken. Deze helpt mee om de Kat/An-ionen
balans sterk te verlagen. Verder hebben we

de Rupromin Dry Period (8869) in bruine
zakken die kan worden ingezet als deze
balans niet hoeft te worden verlaagd.
De hoeveelheid mineralen die het best kan
worden verstrekt varieert van 100 -200 gram
/ koe / dag afh. van het rantsoen.
Het spreekt voor zich dat een goed advies
alleen kan worden gegeven als de mineralen
Kali, Natrium, Chloor en Zwavel zijn
onderzocht in het ruwvoer.
Voor de laatste 14 dagen in de droogstand is
2 kg / koe / dag van onze Pre Start Vitaal
brok (3035) al jarenlang een topper. Een
combinatie
van
goed
verteerbare
grondstoffen,
voldoende
eiwit,
leverontlastende stoffen en een hoge
concentratie aan vitaminen en mineralen
bereiden de koe voor op een ongestoorde
start van de lactatie.
Open dag Fokbedrijf Brummelhuis
Op vrijdag 16 december 2016 opent
fokbedrijf Brummelhuis met trots haar
innovatieve stal met een nieuwe vrijloopkraamopfokstal. Omdat dit een unieke stal is
met oog voor dierwelzijn, duurzaamheid en
milieu, wil fokbedrijf Brummelhuis u graag
uitnodigen om een bezoek te brengen aan
haar bedrijf. Om 13:30u zal Annie Schreijer
de stal openen.
Fokbedrijf Brummelhuis heeft met haar
vrijloopkraamopfokhokken
geprobeerd
letterlijk en figuurlijk “out of the box” te
denken. Het uitgangspunt voor het nieuwe
ontwerp is de zeug haar vrijheid te geven en
daarnaast de veiligheid van big en mens te
kunnen waarborgen.
Daarnaast is er bij de bouw ook voor gekozen
om van een deel van de stal een zogenoemde
zichtstal te maken (showroom), zonder dat
dit van invloed is op de hygiëne en rust bij de
zeugen en biggen.
Belangstellenden zijn van harte welkom om
deze bijzondere stal te komen bekijken. De
open dag is op vrijdag 16 december van
13.30 uur tot 17.00 uur. Het adres is:
Bekkenhaarszijweg 3, 7645 AK Hoge Hexel.

Fosforconvenant
Als lid van de Nevedi zijn we ook bij Booijink
Veevoeders
nauw
betrokken
bij
het
sectoroverleg
melkveehouderij
inzake
vermindering fosfaatproductie in Nederland.
Al jaren houden we ons aan het convenant
van onze brancheorganisatie betreffende de
absolute maximale hoeveelheid P in al onze

melkveevoeders en de maximale hoeveelheid
P per 1000 gram Ruw Eiwit. Omdat de
hoeveelheid Fosfor in grondstoffen zeer sterk
gerelateerd is aan de hoeveelheid eiwit zal
een verdere aanscherping van de normen in
2017 leiden tot mengvoeders waarin we het
aandeel hoogwaardige
eiwitrijke grondstoffen
met goed verteerbare
fosforbronnen nog verder
zal toenemen. Ook u als
veehouder heeft veel
invloed op de
hoeveelheid fosfaat die u
zelf produceert door
kritisch te zijn bij de
inkoop
van
losse
grondstoffen
(o.a.
behandelde
raapschroot)
en
sommige
bijproducten
(o.a.
tarwegistconcentraatproducten en bierbostel) met een hoog Pgehalte. Een in eerste instantie prijstechnisch
gunstig product kan zo gauw duur uitpakken
omdat de kosten voor mestafzet, VVO’s sterk
kunnen oplopen. Verder kunt u tegen de
grenzen
van
de
wet
grondgebonden
melkveehouderij aan lopen met als gevolg
dat
de P-rijkere producten leiden tot
verplichte inkrimping van de veestapel.
Leveringen rond de feestdagen
Dit jaar vallen 1e en 2e kerstdag op zondag
en maandag. Nieuwjaarsdag valt op een
zondag. Doordat er door 2e kerstdag een
werkdag vervalt 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 2 werkdagen van
tevoren) te bestellen.
In deze laatste
nieuwsbrief van
2016 wensen wij
u een prettige
jaarwisseling toe
en een in alle
opzichten een
gezond en
succesvol 2017.
Wij hopen dat onze samenwerking het
komende jaar op een even plezierige manier
kan plaats vinden als in de voorgaande jaren.
Te koop aangeboden:
- Vliebo voerkar voor varkens, 30 Stalko brijbakken,
5 ventilatoren ø 45cm en 2 ventilatoren ø 40cm
J.Cents  0570-523154

Met vriendelijke groet,
Booijink Veevoeders

