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TMR-broeiremmer
Door het warme weer en broeigevoelige kuilen
zien we onderweg veel broei aan het voerhek.
Dit hoeft nog niet te betekenen dat de kuil al
broeit, maar door het mengen van de
verschillende producten en de hogere
temperatuur kan dit wel resulteren in broei aan
het voerhek. TMR-broeiremmer is dé oplossing
om opname- en smaakproblemen aan het
voerhek te voorkomen.
Het smakelijk houden van een gemengd
rantsoen in de zomer is bij warm weer en een
hoge luchtvochtigheid niet gemakkelijk. Door
het droge weer is de opname van het verse
gras verder gedaald wat resulteert in een
hogere voeropname op stal. Hierdoor ligt de
voersnelheid van de zomerkuilen wel iets hoger
dan normaal wat positief is om broei tegen te
gaan.
Het is belangrijk om een gronddek op de
zomerkuil(en) te hebben, waarbij het liefst niet
te veel dagen vooraf de kuil moet worden bloot
gemaakt. Om verdere nabroei (en daarmee
fors voederwaardeverlies) van het (vaak
luchtig) gemengde rantsoen aan het voerhek te
voorkomen, kan goed TMR broeiremmer
worden ingezet. Dit mengsel van organische
zuren heeft een zeer lage PH maar is echter
wel corrosiebestendig en tast dus niet uw
machines aan. Per ton voer moet ongeveer 1,5
kg pure broeiremmer worden toegevoegd dat u
eerst kunt oplossen in een 10 %-ige
wateroplossing. Het blijkt in praktijk dat de
ruwvoeropname met 1 – 2 kg DS per koe per
dag kan stijgen! Het middel is verkrijgbaar in
jerrycans van 20 liter, een vat van 200 liter of
een container van 1000 liter.
Herinzaai grasland
Door de droogte in de afgelopen periode is veel
grasland (blijvend) beschadigd. Om dit te
herstellen en de kwaliteit van de grasmat te
verbeteren kan er overwogen worden om de
grasmat door te zaaien of compleet nieuw in te
zaaien.
Er
zijn
veel
verschillende
soorten
weidemengsels op de markt. Voor de juiste
keuze van het mengsel is niet alleen soort of
ras van belang, maar ook het gebruiksdoel van
het grasperceel heeft hierbij een grote invloed.
Door een goede afstemming van het mengsel
op het gebruiksdoel kan de productie, kwaliteit
en levensduur sterk worden verbeterd.

Bij herinzaai kan het interessant zijn om klaver
bij te zaaien. Klaver is vooral interessant
wanneer de beschikbare hoeveelheid stikstof te
laag is. Klaver kan goed samen met graszaad
worden ingezaaid. Hierbij is het wel van belang
onderscheid te maken of het perceel beweid of
vooral gemaaid gaat worden. Voor beweiding is
de witte klaver de beste toepassing en past op
vrijwel alle grondsoorten. Rode klaver kan
minder goed tegen vertrapping en is uiterst
productief bij 100% maaien.
De graszaadmengsels van Booijink Veevoeders
staan garant voor:
Smakelijk gras
Hoge opbrengst
Uitstekende kroonroestresistentie
Goede standvastigheid
Lange levensduur
Hoge stikstofefficiëntie
Bij Booijink Veevoeders kunt u dus naast een
goed advies over het best passende
graszaadmensgel ook uw graszaad bestellen.
Vraag uw rundveespecialist naar het best
passende mengsel voor uw grasland.
Opfokzeugen: opleidingstraject tot
topsporters
Opfokzeugen zijn de toekomst van uw
zeugenbedrijf. De zeugenstapel wordt steeds
vleesrijker en de zeugen hebben steeds minder
rugspek. Neem daarbij dat het aantal biggen
per zeug stijgt. Dit betekent dat er steeds meer
van zeugen gevraagd wordt. Zorg dus voor een
uitgebalanceerde opfok.
Groei
Zorg voor een goede gewichtsontwikkeling van
de gelten (gelten dienen 150-160 kg te wegen
bij dekking). De juiste samenstelling van de
opfokvoeders
in
combinatie
met
een
geleidelijke toenemende curve is ideaal. Dit
zorgt voor meer spek en een goede
ontwikkeling van de voortplantingsorganen,
uier en beenwerk.
Beenwerk
Praktijkervaring leert ons dat de huidige
opfokzeugen steeds vleesrijker worden en vele
malen efficiënter omgaan met het voer.
Strenge selectie op beenwerk en optimale
voeding zorgen voor een goede
opbouw van het beenwerk.

Vruchtbaarheid
Inzet van de juiste samenstelling en een
geleidelijk toenemende curve zijn essentieel
voor goede ontwikkeling van de geslacht
organen. De herkenning van eerste en tweede
berigheid is duidelijker. Dit zorgt voor een
optimaal dekresultaat van uw gelten.

Als
specialist
varkenshouderij
zal
ik
begeleiding gaan geven aan bedrijven.
Management, bedrijfsvoering en sparren met
ondernemers en personeel zullen mijn
speerpunten zijn bij huidige en nieuwe
klanten. Uiteraard in combinatie met de juiste
voeders
van
Booijink
Veevoeders.

Gezonde zeugenstapel
Door de inzet van onze uitgebalanceerde
opfokzeugenvoeders leiden we de gelten op tot
zeugen die topsporters zijn.
Door optimalisatie van groei, beenwerk en
vruchtbaarheid van opfokzeugen wordt de
levensproductie
van
de
zeugenstapel
verbeterd. Dit zorgt voor een lager
vervangingspercentage en als gevolg hiervan
een stabiele en gezonde zeugenstal.

Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
Ongetwijfeld zullen we elkaar tegenkomen de
komende tijd.

Adviezen
Mocht er twijfel zijn of de opfokperiode op het
bedrijf voldoende is, schroom niet om hierover
vragen te stellen. Onze buitendienstmensen
kunnen u hierbij helpen.
Even voorstellen
Mijn naam is Walter Wagenmans, 44 jaar en
ben sinds 1 juli jl. in dienst bij Booijink
Veevoeders als Specialist Varkenshouderij.
Samen met mijn vrouw Yvette en onze 3
kinderen Luuk, Sascha en Lyon wonen we in
Lemelerveld. Ik ben geboren in Haarle waar
mijn ouders destijds een varkenshouderij
runden. Na mijn studie aan de HAS Larenstein
te Deventer, richting Varkenshouderij, ben ik
als bedrijfsleider begonnen op het bedrijf van
mijn ouders wat inmiddels verkocht was. In
2001 ben ik samen met Yvette verhuist naar
Lemelerveld. Tot en met 2012 heb ik bij een
tweetal
gesloten
bedrijven
als
medewerker/bedrijfsleider
gewerkt.
Vanaf 2013 ben ik een aantal jaren als
zelfstandige begeleider in de varkenshouderij
actief geweest, waarna ik in 2016 overgestapt
ben naar CEB-Overijssel in Lettele. Hier heb ik
mij kunnen ontwikkelen in de financiële
begeleiding van bedrijven, maar ook in de
begeleiding
van
aanvragen
inzake
maatlatstallen, subsidies, mest en allerlei
randzaken. Ook bedrijven van andere
landbouwsectoren
heb
ik
begeleid.
Toch is het altijd blijven kriebelen om weer
actief te willen zijn op varkensbedrijven. Toen
de vacature bij Booijink voorbij kwam heb ik
dan ook niet geaarzeld om te reageren. Met
name de mentaliteit, actieve en positieve
begeleiding van zowel directie, adviseurs,
kantoor- en productiemedewerkers was voor
mij een reden om over te stappen. Daarnaast
ken ik het bedrijf, een aantal medewerkers en
een
aantal
voeders
al
vanuit
mijn
praktijkverleden.

Even voorstellen
Mijn naam is Bennie Gielink en ben 59 jaren
jong. Samen met mijn vrouw en dochter
woon ik in Haaksbergen.
Sinds 1 juni jl. ben ik in dienst bij Booijink Veevoeders en zal mij gaan richten op de verkoop
van biggen- , zeugen- en vleesvarkenvoeders.
Ik ben in 1985 afgestudeerd aan de HAS te
Deventer en heb daarna nog de opleiding
Hoger Kader Dierveredeling te Almelo
afgerond. Na mijn opleiding ben ik ruim dertig
jaar werkzaam geweest in de varkensfokkerij.
Hier heb ik mij bezig gehouden met de fokkerij
van zuiverlijnszeugen en – beren
en de
verkoop van fokgelten en eindberensperma aan
vermeerderingsbedrijven.
Bij het begeleiden
en adviseren van de
bedrijven komt de laatste jaren steeds vaker
de voeding om de hoek kijken. De zeugen- en
berenlijnen worden steeds productiever en
magerder. De voeding van deze dieren vraagt
een
steeds
specifiekere
aandacht.
Deze aspecten hebben mijn interesse gewekt
en mij doen besluiten om mij meer te gaan
verdiepen in de totale varkensvoeding.
Ik wens iedereen veel succes en mogelijk tot
ziens.
Privacy wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Booijink Veevoeders BV neemt de privacy van
de personen met wie zij contact heeft ter
harte. Dat kan gaan om klanten, medewerkers,
zakelijke relaties of anderen.
Booijink Veevoeders vindt het belangrijk dat
uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt
behandeld en dat de privacy wet- en
regelgeving wordt nageleefd. De complete
privacy verklaring van Booijink Veevoeders
kunt u vinden op onze website.

Met vriendelijke groet,

Booijink Veevoeders

