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Pensbestendige vetten in uw
melkveerantsoen.
Het gebruik van pensbestendige vetten in
melkveerantsoenen zit sinds de afschaffing
van het melkquotum in de lift. Verder is
uiteraard de stijgende melkprijs op dit
moment één van de redenen dat er veel
vraag is naar deze producten. In praktijk zijn
er echter een aantal verschillende varianten
op de markt die ieder hun eigen specifieke
kenmerken hebben. Verder is de prijs van
pensbestendige vetten zeer sterk afhankelijk
van de opbouw van het vetpatroon en
daarmee de te verwachten resultaten.
In praktijk zetten we vetten in voor een
aantal situaties die we in de volgende
categorieën kunnen samen vatten :
-

Verhoging kg’s melk bij energie-arme
rantsoenen
Verhoging vet-% melk in de zomer
Behoud van conditie in de zomer

Bij Booijink Veevoeders heeft u de keuze uit
een 2 tal producten. Variant A is een
gehydrogeneerd vet met een verhouding van
ongeveer
55%
stearinezuur
en
45%
palmitinezuur en variant B
is een
gefractioneerd vet met 80% palmitinezuur.
Van iedere variant zal ongeveer minimaal
250 gram per koe per dag moeten worden
verstrekt om effect te mogen verwachten.
Afhankelijk van de samenstelling van uw
rantsoen, uw wensen en de conditie van uw
veestapel kunt u met één van onze
buitendienstmensen een of de inzet van
pensbestendige vetten op uw bedrijf wellicht
rendabel is.
Vrijstelling scheurverbod op zandgrond
bij droogteschade.
Graspercelen op zand- en löss grond die
schade hebben opgelopen mogen opnieuw
worden ingezaaid. Het perceel moet voor 15
september opnieuw worden ingezaaid. De
schade dient door een erkend taxateur te
worden vastgesteld. Het melden van deze
schade moet voor 31 augustus bij het RVO.
Voor de vrijstelling moet u voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-

De beschadiging van het grasland
veroorzaakt door extreme neerslag,
droogte of vraat door dieren.

-

-

De verwachte opbrengst is ten minste
25% lager.
De totale oppervlakte bedraagt ten
minste 5% van de totale oppervlakte
grasland die bij het bedrijf hoort.
Een
geregistreerd
schade-expert
bevestigt in een rapport dat is
voldaan aan de voorwaarden.

Even voorstellen.
Ik ben Jesper Alferink, 23 jaar en kom uit
Raalte. Sinds Juli 2017 ben ik werkzaam bij
Booijink
Veevoeders
als
voorlichter
rundveehouderij. Ik houd mij bezig met de
verkoop
van
rundveevoeders
en
de
bijbehorende begeleiding daarvan. Daarnaast
houd ik mij ook bezig met het optimaliseren
van de jongvee opfok op melkveebedrijven.
Na de havo heb ik gestudeerd aan de CAH in
Dronten. Hierbij heb ik de opleiding Dier- en
Veehouderij gedaan. Deze studie heb ik begin
2017 afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik
mij voornamelijk bezig gehouden met
rundvee, waarbij de voeding van groot
belang is. Hierdoor is de interesse in de
veevoeding verder gegroeid. De afgelopen
jaren zijn rumoerige tijden voor de sector. Er
is veel veranderd en het is een uitdaging om
u daar zo goed mogelijk bij te begeleiden.
Ongetwijfeld zullen wij elkaar in de komende
tijd nog tegen gaan komen.
Ik kijk er naar uit om met u als veehouder
aan de slag te gaan en hoop op een prettige
samenwerking!
Biotine in rundveevoeders
Biotine (vitamine H, of B8) maakt een
belangrijk onderdeel uit van het vitamine Bcomplex. In de rundveevoeding heeft Biotine
2 belangrijke functies. Als eerste fungeert het
als
co-factor
in
verschillende
enzymsystemen. Extra Biotine leidt daardoor
o.a. tot een betere propionzuur-benutting. De
energievoorziening van de koe wordt hierdoor
verbeterd en dit stimuleert de productie.
Als 2e speelt Biotine een rol bij de
keratinevorming. Keratine is een onderdeel
van huid. Haren en hoorn en zorgt er
voor dat het achterliggende
huidweefsel wordt beschermd.

Hierdoor is het van belang voor de
klauwgezondheid omdat wonden sneller
genezen, met betere klauwen als gevolg.
Per 1 juni hebben we in onze rundveepremix
extra, die standaard wordt verwerkt in onze
Molacto-lijn, alle lactatiestartvoeders en veel
maatvoeders,
de
hoeveelheid
Biotine
verdubbeld tot minimaal 1000 microgram /
kg!
Dit
is
een
duidelijk
kwaliteitsonderscheidend element in onze
voeders, t.o.v. hetgeen we in de markt
tegenkomen. Wij hopen dat we hiermee de
gezondheid en productie van uw veestapel
verder kunnen ondersteunen.
Voerkosten melkkoeien
Jaren zijn we gewend geweest om alle kosten
die op het melkveehouderijbedrijf worden
gemaakt uit te drukken per kg melk. Onder
superheffingsomstandigheden was dit, ook
naar onze mening, een goede manier om
bedrijven onderling te vergelijken. Dit gold
met name ook voor de voerkosten, omdat de
maximaal te produceren hoeveelheid melk
immers limiterend was ! Echter, omdat op
dit moment het aantal koeien gelimiteerd is,
en niet de hoeveelheid melk, kan er per kg
melk veel harder, en beter worden gevoerd
voordat dit omslaat in een negatief saldo. De
basisvoorwaarde is natuurlijk wel dat de
gezondheid van de koeien goed is en dat de
omstandigheden waaronder u deze hogere
productie wilt realiseren, optimaal zijn.
Uiteraard blijft het belang om de kosten van
uw bedrijf te beheersen, maar als dit direct
wordt omgezet in extra opbrengsten (lees :
meer melk), dan blijkt dat hogere voergiften
per koe al vrij snel leiden tot hogere
koesaldo’s. Op dit moment hebben onze
buitendienstmensen
een
eenvoudige
rekentool beschikbaar waarbij, afhankelijk
van melkprijs, voerprijs, melkproductie en
voerniveau vrij snel kan worden vastgesteld
of het voeren van minder krachtvoer wel echt
leidt tot méér winst en wat het voeren van
extra krachtvoer u op levert. Zeker bij de
huidige melkprijs is het van groot belang dat
u voldoende realiseert hoe u uw kasstroom
op het bedrijf zo hoog mogelijk houdt. Hier
willen wij graag een handje bij helpen.
Oornecrose met succes aanpakken
Oornecrose bij gespeende biggen komt op
veel bedrijven in meer of mindere mate voor.
In een aantal gevallen gaan de biggen zelfs
over tot het bijten aan de oren, waardoor
flinke
verwondingen
kunnen
ontstaan.
Oornecrose/oorbijten bij biggen is een
probleem waarbij vele factoren een rol
spelen.
Bij beginnende oornecrose worden
oorpunten blauwzwart, gevolgd door

de
de

oorranden. Vaak is dit al te zien op ca. 2
weken na het spenen. Dit ontstaat doordat de
bloedvaatjes in de oorpunten dicht gaan
zitten. Vervolgens wordt het afgestorven
weefsel
afgestoten,
waardoor
wondjes
ontstaan. Oornecrose begint vaak bij een
beperkt aantal dieren, ze zijn onrustig en
vertonen agressie. Vervolgens wordt het door
andere dieren overgenomen. Daarnaast kan
het een reactie zijn op stressfactoren zoals
bijvoorbeeld
klimaat,
bezettingsgraad,
infectiedruk,
management,
water
en
voer. Bij problemen met oornecrose is het
belangrijk al deze factoren te controleren en
waar mogelijk aan te passen.
Booijink Veevoeders heeft een speciale
biggenvoer lijn ontwikkeld waarmee we (in
combinatie met het aanpassen van de
overige
stressfactoren)
in
staat
zijn
oornecrose op uw bedrijf te verminderen of
zelfs volledig te voorkomen.
De nieuwe biggen voeders zijn gericht op:
- Hoge verteerbaarheid van het voer.
- Gebruik van speciale eiwitbronnen
- Stimuleren van een goede doorbloeding en
zuurstofvoorziening in het bloed.
- Uniek aminozuren patroon.
- De sporenelementen zijn afgestemd om zo
min mogelijk belastend te zijn voor de
biggen, betere beschikbaarheid en minder
voedingsbodem voor bacteriën.
- Verhoogde niveaus van antioxidanten om
oxidatieve stress te verminderen.
Overname Velthof Veevoeders
Vanaf
1
juli
jl.
heeft
Booijink
de
handelsactiviteiten veevoer en kunstmest
overgenomen van Velthof te Borne. Ruim 30
jaar liet Velthof al haar veevoeders al bij
Booijink produceren. Velen kennen Velthof
van onze gezamenlijke stand op de beurzen
in Borne, Hengelo resp. Hardenberg. Naast
de omzet in met name Twente betreft het
hier ook om de tak veevoeromzet in het
Oosten van Duitsland. Een en ander houdt in
dat Jos Velthof en vertegenwoordiger Rene
Mulders per 1 juli bij ons in dienst zijn
gekomen, waarbij Jos Velthof op de
bulkwagen het transport verzorgt. Voor
Booijink klanten betekent dit dat er een keer
een Velthof wagen kan komen en voormalig
Velthof klanten zullen vaker de Booijink auto
op het erf zien. De in Borne gevestigde
winkel in dierbenodigdheden blijft de familie
Velthof en haar medewerkers zelf runnen.
We hopen dat de “nieuwe” klanten zich gauw
bij ons thuis voelen !

Met vriendelijke groet,
Booijink Veevoeders

