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Jongveerantsoenen
Niet altijd wordt het jongvee optimaal
gevoerd. In principe is het niet erg moeilijk
om een goed rantsoen voor het (oudere)
jongvee samen te stellen.
De belangrijkste eisen zetten we hier voor u
op rij :
- Het ruw-eiwitgehalte moet minimaal 15-16
% zijn.
- De VEM/kg DS moet tussen 820-860 liggen.
- Denk aan voldoende structuur (met name
naast herfstkuilen)
- Verstrek Rundveemineralen Perfect (1%
van de Totale DS)
Wat zien we in praktijk vaak mis gaan ?
Doordat de RE-gehalten van graskuilen
structureel zijn terug gelopen wordt lang niet
altijd aan de eiwitnorm voldaan. Dit is zeker
het geval indien graskuil van natuur- of
beheersland wordt gevoerd of als er teveel
structuur in de vorm van (graszaad)hooi
wordt toegevoegd. Verder zijn er steeds meer
veehouders die het jongvee op stal houden
met als gevolg dat ook in de zomerperiode
geen eiwitrijk gras, maar een te eiwitarme
graskuil wordt verstrekt. Het gevolg is dat er
onvoldoende skeletontwikkeling plaats vindt
en dat de dieren “niet goed genoeg uit elkaar
komen” en te vet kunnen worden. Omdat er
vaak te laat wordt ingegrepen kan dit leiden
tot een jaargang pinken die niet aan de
toekomstige melkveenorm voldoen. Het
inzetten van snijmaïs in een jongveerantsoen
is vaak niet noodzakelijk. De energiedekking
uit graskuilen is vaak voldoende.
Reken het rantsoen van uw jongvee door, en
meng de goede hoeveelheden ruwvoer door
elkaar. Zeker bij een afwijkende kwaliteit
graskuil
is
dit
noodzakelijk.
Voeg
structuurrijke gras- en hooiproducten niet
standaard toe, maar alleen indien het
rantsoen hier om vraagt. Overleg daarnaast
of er, en zo ja, welk en hoeveel krachtvoer
er aan de diverse leeftijdsgroepen moet
worden
bijgevoerd.
Onze
buitendienstmedewerkers beschikken over
een eenvoudig rekenprogramma waarin u in
zeer korte tijd een goede inzage krijgt in het
jongveerantsoen.

Booijink voldoet aan norm “Duurzame
soja”
De Nederlandse zuivelindustrie stelt met
ingang van dit jaar de eis dat de soja in
melkveevoeders voldoet aan de RTRSstandaard (Ronde Tafel voor Verantwoorde
Soja). In de leveringsvoorwaarden van de
zuivelindustrie is opgenomen dat sojaschroot
en sojahullen verwerkt in melkveevoeders
voldoet aan deze standaard.

Wat houdt dit in ? In de RTRS hebben alle
schakels in de sojaketen (producenten,
industrie en handel) op internationaal niveau
afspraken gemaakt over de productie en het
gebruik van duurzame soja. Gezamenlijk zijn
de belangrijkste criteria voor duurzame soja
afgesproken. Hierbij moet u denken aan
eisen op het gebied van ontbossing, betaalde
lonen,
kinderarbeid,
pesticidengebruik,
wettelijke regelingen en milieu. Sojaboeren
die hieraan voldoen (en dus verantwoord
produceren) krijgen meer voor de soja
betaald.
Voor Booijink Veevoeders betekent dit dat
jaarlijks wordt berekend hoeveel soja wij in
melkveevoeders verwerken, en dat hiervoor
een
bedrag
per
100
kg
aan
duurzaamheidscertificaten
moet
worden
ingekocht. Uiteindelijk hoopt de sojaketen
dat in 2020 100% RTRS-soja beschikbaar is.

Voer èn wateropname na spenen

Lik emmer actie!

Na spenen moeten biggen wennen aan een
andere vreet- en drinkplaats. Geen wonder
dat veel biggen na het spenen een dip in hun
ontwikkeling
laten
zien.
Goed
speenmanagement is dus een must. De
speendip is vooral het gevolg van een daling
van de voer- en wateropname na het spenen.
Een slechte voeropname na het spenen
veroorzaakt veel problemen, op korte en
lange termijn: groeiachterstand, slechtere
darmgezondheid/vertering en meer risico op
infecties.

De verzorging van uw rundvee met
mineralen gedurende de weideperiode is van
essentieel belang. Om op een praktische
manier mineralen te kunnen verstrekken
heeft
Provimi
het
Rupromin emmer
assortiment ontwikkeld.

Stimuleer
voeropname,
voorkom
overeten!
Na het spenen streven we naar een zo hoog
mogelijke constante voeropname. Dat brengt
een uitdaging met zich mee, want het risico
op overeten ligt op de loer. Het grootste
gevaar zijn de biggen die na het spenen
stoppen met eten. Na ongeveer twee dagen
krijgen deze biggen honger, waardoor ze op
de derde dag plotseling heel veel gaan
vreten. Het maagdarmstelsel is daar niet op
berekend en er ontstaan beschadigingen in
maag- en darmwand, wat speendiarree kan
veroorzaken. Een belangrijke oorzaak van
sterfte na het spenen. Het antwoord is een
geleidelijke en vooral constante voeropname.
Stimuleer wateropname!
De wateropname heeft direct invloed op de
voeropname. Om te zorgen dat de biggen na
het spenen goed blijven eten, zullen we dan
ook moeten zorgen dat ze voldoende drinken.
Een big krijgt bij de zeug voor spenen circa 1
liter melk met een drogestof gehalte van
18%. Met deze liter melk krijgen ze dus 820
ml water per dag binnen.

Het Rupromin
emmer assortiment
is verkrijgbaar voor
jongvee, koeien,
schapen en
paarden. De lik
emmers zijn
voorzien van smakelijke mengsels en zijn
bestendig tegen alle weersomstandigheden.
Om het weideseizoen goed te starten hebben
we daarom weer een lik emmer actie. De
actieperiode loopt van 14 april tot 31 mei.
Rupromin mineralenemmers:
- Vult de tekorten aan van het
weidegras voor mineralen en
spoorelementen.
- Voorziet ook in extra vitamines
- Zorgt voor een optimaal behoud van
vruchtbaarheid en weerstand
- Is zowel toepasbaar in de stal als op
de weide (weersbestendig)
Bij bestelling van:
- 5 Rundvee emmers (25 kg): 10%
korting per emmer.
- 2 Rundvee kuipen (70 kg): 10%
korting per kuip.
- 10 Schapenemmers (12,5kg) de 11e
emmer gratis.
Tijdig bestellen rondom de feestdagen.

De waterbehoefte in de biggenopfok ligt
globaal 3x zo hoog als de voeropname. De
eerste 3 dagen na spenen hebben de biggen
relatief meer water nodig, omdat de
voeropname meestal lager is na het spenen.
Dan ligt de wateropname 4-5 keer zo hoog
als de voeropname. De eerste dagen na
spenen hebben ze minimaal 600-800 ml
water per big per dag nodig. Een makkelijk
handvat is dat gespeende biggen ongeveer
10% van het lichaamsgewicht aan water per
dag nodig hebben.
In de eerste weken kan het zeker zinvol zijn
om wat extra waterbakjes in de hokken te
plaatsen.
U
kunt
bijvoorbeeld
losse
voerpannen gebruiken en die een paar keer
per dag vullen met water.

De komende maanden zijn er een aantal
doordeweekse feestdagen. Hierdoor vervallen
er een aantal werkdagen en is het voor onze
planning bijzonder gemakkelijk tijdig de
bestellingen te kennen. Ook het doorgeven
van 2 leverdagen vergroot de efficiëntie en
hierdoor kunnen we met een gezamenlijke
inzet de kosten zo laag mogelijk houden.
De feestdagen op een rij:
- Koningsdag, maandag 27 april
- Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei
- Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei
- 2e Pinksterdag, maandag 25 mei

Met vriendelijke groet,
Booijink Veevoeders

