Module Rantsoen melkvee

De CO2-voetafdruk van dit
drukwerk is berekend met
ClimateCalc en
gecompenseerd bij:
treesforall.nl
www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000057/NL

98006_Rantsoen Melkvee.indd 1

28-10-16 14:49

Colofon
Auteur
Afke Zandvliet, Nordwin College, Leeuwarden
Jolanda Holleman, Windkracht 10 - Groen onderwijsmateriaal

Redactie
Brigitte Meinen, Tekstbureau RoMein

Beeld
Ontwikkelcentrum

Resonans
Agnet Schipper
Het Ontwikkelcentrum heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de
wettelijke bepalingen. Bent u desondanks van mening dat we u hebben benadeeld, dan kunt u
contact met ons opnemen.
Eerste druk, 2016
© 2016 Ontwikkelcentrum, Ede, Nederland
Email: info@ontwikkelcentrum.nl
Internet: www.ontwikkelcentrum.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enig andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ontwikkelcentrum.

98006_Rantsoen Melkvee.indd 2

28-10-16 14:49

Inhoudsopgave
Inleiding

4

1

5

2

3

Voersystemen en beweidingssystemen
1.1 Oriëntatie
1.2 Voerstrategieën, voermethoden en voersystemen
1.3 Weiden en opstallen
1.4 Opdrachten

5
5
9
12

Rantsoen berekenen

15

2.1 Oriëntatie
2.2 Uitgangspunten bij rantsoenberekeningen
2.3 Rantsoenen voor kalf en jongvee
2.4 Rantsoenen voor melkvee
2.5 Rantsoenberekeningen
2.6 Sturen op productie en gehalten
2.7 Controle van het rantsoen
2.8 Opdrachten

15
16
17
21
24
30
31
35

Voeding en duurzaamheid

41

3.1 Oriëntatie
3.2 Biologische en duurzame landbouw
3.3 Carbon footprint van de veehouderij
3.4 Aangekocht biologisch voer
3.5 Eigen geteelde voedergewassen
3.6 Opdrachten

41
41
43
44
46
52

Begrippenlijst

54



98006_Rantsoen Melkvee.indd 3

3

28-10-16 14:49

Inleiding
Kwalificatiedossier Agro productie, handel en technologie
De inhoud van de module ‘Rantsoen melkvee’ is onderdeel van een serie modulen voor het
kwalificatiedossier Agro productie, handel en technologie (veehouderij). Meer in het bijzonder sluit de inhoud van deze module aan bij de Profieldelen Kerntaak 1 Verzorgen productie
en veehouderij (P8-K1 en P12-K1 en P13-K1) van dit kwalificatiedossier.

Rantsoen melkvee
Als veehouder streef je naar een zo hoog mogelijk rendement op je bedrijf. Dit betekent dat je
een optimaal productieniveau nastreeft waarbij de dieren zo gezond mogelijk blijven. Voeding
speelt daarbij een essentiële rol.

Hoofdstukken 1 tot en met 3
De module ´Rantsoen melkvee’ bestaat uit drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een oriëntatie en opdrachten.
Hoofdstuk 1 ‘Voersystemen en beweidingssystemen’ gaat over de voerstrategieën, voermethoden en voersystemen die uitgevoerd kunnen worden op een melkveebedrijf. Een keuze
voor een systeem is onder meer afhankelijk van persoonlijke factoren en de bedrijfssituatie.
Verder worden in dit hoofdstuk verschillende beweidingssystemen en manieren van opstallen
besproken.
Een rantsoen berekenen wil zeggen dat je gaat bepalen wát je gaat voeren en hoevéél je
gaat voeren. Bij het samenstellen van een rantsoen ga je uit van de behoeften van de dieren.
Afhankelijk van de voersoorten die je tot je beschikking hebt, stel je een rantsoen samen dat
voldoet aan die behoeften. In hoofdstuk 2 ‘Rantsoen berekenen’ wordt toegelicht hoe je dat
doet en welke gegevens je daarvoor nodig hebt. Je leert hoe je rantsoenen berekent voor kalf
en jongvee en voor melkvee in verschillende lactatiestadia. Daarnaast leer je hoe je met een
rantsoen kunt sturen op melkproductie en vet- en eiwitgehalten en hoe je kunt controleren of
je het juiste rantsoen aan de dieren voert.
In hoofdstuk 3 ‘Voeding en duurzaamheid’ komen aspecten van duurzame landbouw en biologische landbouw aan de orde. Kenmerken, filosofie en regelgeving van de biologische landbouw worden toegelicht. In het kader van duurzaam produceren is er aandacht voor de carbon
footprint. Binnen de biologische melkveehouderij is een veehouder verplicht om een volledig
biologisch rantsoen te voeren. De mogelijkheden voor aankoop van biologisch (kracht)voer
zijn echter beperkt. In dit hoofdstuk leer je welke krachtvoeders worden aangekocht en welke
voedergewassen de biologische veehouder zelf teelt.
Veel leesplezier!
De auteurs

Bij dit boek ontvang je een éénjarige licentie op de digitale module. Je vindt de activatiecode
op de achterzijde. In deze module vind je computersymbolen.
Deze interactieve extra’s, waaronder digitale opdrachten, bronnen en hulpmiddelen zijn te
vinden in de digitale versie.
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1 Voersystemen en
beweidingssystemen
1.1 Oriëntatie
Het is niet eenvoudig een keuze te maken uit het aanbod van voersystemen binnen de melkveehouderij. Welk systeem kies je als de stal gerenoveerd wordt, er een nieuwe stal gebouwd
wordt of als je huidige voersysteem is afgeschreven? Je moet nadenken over hoe je de voeding op de behoefte van het dier afstemt en hoe je het voer aan de koeien gaat verstrekken.
De strategie en methode moeten passen bij de persoon en bij het bedrijf.
Iedere melkveehouder moet voor zijn bedrijf daarnaast bedenken of hij gebruikmaakt van
beweiding of dat hij de dieren op stal houdt. Die keuze hangt samen met een aantal factoren.
Uiteindelijk is het een strategische keus, met gevolgen voor de bedrijfsvoering en de toekomst van het melkveebedrijf.

Afb. 1.1 Elke keuze rondom het voeren van het melkvee moet een weloverwogen keuze zijn.

1.2 Voerstrategieën, voermethoden en voersystemen
Als melkveehouder maak je een weloverwogen keuze voor een voersysteem op je bedrijf. De
factoren die je keuze beïnvloeden hebben te maken met de bedrijfsgrootte, het aantal dieren,
de mogelijkheid dieren in te kunnen delen in groepen, de hoeveelheid voer, het aantal soorten
voer, de verwerkingseigenschappen van het voer, de beschikbare arbeid, de wijze van krachtvoerverstrekking, de voeropslag, de bewaarbaarheid van het voer, de werktuiggrootte, de
voeropname en de melkproductie van het vee en de inrichting van de stal. Een voersysteem
bestaat uit een voerstrategie en een voermethode.

Voersystemen en beweidingssystemen
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Voerstrategie
De voerstrategie is de wijze waarop de voeding op de behoefte van het dier is afgestemd.
Binnen de melkveehouderij zijn flatfeeding, normvoedering en fasevoedering de drie belangrijkste strategieën.
Flatfeeding
Bij flatfeeding krijgen de koeien gedurende een langere tijd (vier tot vijf maanden) een
constante hoeveelheid voedingsstoffen. Er wordt bij het voeren geen rekening gehouden
met verschillen tussen de dieren. Bij deze manier van voeren krijgt de koe op momenten in de
cyclus meer binnen dan ze verbruikt, zodat ze een reserve opbouwt, maar krijgt ze op andere
moment minder binnen dan ze verbruikt, zodat ze uit haar reserves moet putten. Om toch
tegemoet te kunnen komen aan de verschillen in behoefte tussen bijvoorbeeld nieuwmelkte
en oudmelkte koeien, worden de koeien ingedeeld in productiegroepen, naar de hoeveelheid melk die de koeien geven. Het krachtvoerniveau wordt voor alle groepen ingesteld op
een melkproductie die 1 tot 2 kg hoger ligt dan het gemiddelde van de groep. Flatfeeding is
gebruikelijk in landen met een hoge melkproductie en grote weidegebieden, zoals Nieuw-Zeeland, Ierland en Australië.
Normvoedering
Bij normvoedering krijgen de koeien onbeperkt ruwvoer aangeboden, aangevuld met
krachtvoer. Het aanbod van voedingsstoffen wordt op ieder moment van de lactatie zo goed
mogelijk afgestemd op de behoefte van de koe. Alle koeien krijgen tot vier à zes weken na het
afkalven een maximale hoeveelheid krachtvoer om tot maximale productie te komen. Vanaf
ongeveer honderd dagen na het afkalven wordt elke koe gevoerd naar haar productie. Normvoedering wordt veel toegepast in landen met een intensieve veehouderij.
Fasevoedering
Ook bij fasevoedering wordt op ieder moment van de lactatie het voer afgestemd op de behoefte van de koe. Daarnaast wordt er bij fasevoedering heel precies naar behoefte gevoerd
op VEM en DVE. Tijdens de verschillende fasen van de lactatie krijgen de dieren verschillende
voersoorten. Zo worden in het begin van de lactatie kwalitatief hoogwaardiger krachtvoeders
gevoerd dan in latere fasen.

Voermethoden
Een voermethode is de manier waarop het voer aan de koe gegeven wordt.
Voor een goede melkproductie met een lage kostprijs is het belangrijk dat je onbeperkt ruwvoer van een goede kwaliteit verstrekt. Deze manier van voeren past het beste bij de natuurlijke behoefte van de koe. Je kunt ervoor zorgen dat het ruwvoer onbeperkt beschikbaar is
door twee tot drie keer per dag te voeren en daarbij vier tot zes keer per dag het voer aan te
schuiven. Eén keer per dag haal je het restvoer weg.
Om een goede productie te halen, is onbeperkt ruwvoer voeren echter niet voldoende. Je
moet het ruwvoer aanvullen met krachtvoer.
Gemengd voeren
Bij gemengd voeren kun je het hele rantsoen homogeen mengen. Dit noem je Total Mixed Ration (TMR). Hierbij zijn alle voedermiddelen in het voer opgenomen. Ook kun je een gedeelte
van de voedermiddelen gemengd voeren: Partly Mixed Ration (PMR). Je kunt bijvoorbeeld
ruwvoer mengen met (natte) bijproducten en de hoogproductieve koeien extra krachtvoer
bijvoeren bij automaten, in de melkstal of met een voerwagen.
6
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De hoeveelheid energie en eiwit in het gemengde rantsoen wordt afgestemd op de gemiddelde melkproductie van de groep. Vaak worden hierbij de koeien onderverdeeld in productiegroepen, zodat er geen ernstige tekorten of overmaat worden verstrekt.
Als je het hele rantsoen mengt, maak je gebruik van een voermengwagen. Hier meng je het
voer in en breng je het voer mee voor het voerhek. Je mengt de voedermiddelen van droog
naar nat: als eerste doe je de droge voedermiddelen in de voermengwagen en als laatste voeg
je het natste voedermiddel toe. Om de voedermiddelen in een goede verhouding te kunnen
voeren, moet er een weeginrichting op de voermengwagen zitten. Ook moet de graskuil
gehakseld zijn, zodat dit zich goed mengt met de overige voedermiddelen.
Het voordeel van een gemengd rantsoen is dat de pensfermentatie over de gehele dag
stabieler blijft. Ook kunnen de dieren het voer niet selecteren. Aandachtspunten bij deze
voermethode zijn dat je altijd productiegroepen moet maken en dat de structuurwaarde kan
verminderen als je te veel mengt of verkleint.
Ongemengd voeren
Bij ongemengd voeren verstrek je alle voedermiddelen apart. Je kunt de koeien daarnaast ook
nog eens op verschillende tijdstippen voeren. Nadeel is wel dat de opname van voedingsstoffen bij ongemengd voeren minder is dan bij gemengd voeren. De benutting van de voedingstoffen is namelijk beter als ze gelijktijdig worden aangeboden. Door de afzonderlijke ruwvoeders in lagen over elkaar heen te verstrekken, zorg je toch weer voor een soort gemengd
aanbod. Er zijn dan nauwelijks verschillen in voeropname en productie tussen gemengd en
ongemengd voeren. Voerresten kunnen aan de pinken gevoerd worden.
Beperkt voeren
Bij beperkt voeren wordt gedurende (een deel van) de dag beperkt gevoerd. Je kunt de opname van ruwvoer en/of bijproducten sturen door een maximale bezoektijd in te stellen of door
een maximaal op te nemen voedergewicht in te stellen.
Onbeperkt voeren
Bij onbeperkt voeren geef je de koeien onbeperkt voer: ad libitum. Dit kan in de vorm van
voorraadvoedering. Hierbij vreten de koeien het kuilvoer en de snijmaïs rechtstreeks van het
blok. Om ervoor te zorgen dat de koeien er goed bij kunnen, moet je de blokken regelmatig
aanschuiven of het voerhek naar de kuilblokken toe verplaatsen.
Bij onbeperkt voeren kun je elke koe op maat voeren als je de krachtvoergiften via een voerautomaat individueel maakt. De conditiescore kan daarvoor als uitganspunt dienen.

Voersystemen
Een voersysteem bestaat uit een voerstrategie en een voermethode. Er zijn verschillende
voersystemen.
Compact voeren
Bij compact voeren voeg je aan het TMR in de voermengwagen water toe om het mengsel te
laten inweken. Het drogestofgehalte wordt hiermee tot 35% teruggebracht. Doordat het voer
intensiever gemengd en gesneden wordt, kan de koe het makkelijker afbreken. Een ander
voordeel is dat de krachtvoerdeeltjes aan de ruwvoerdeeltjes vastplakken en het mengsel
massiever wordt. De dieren kunnen daardoor niet meer selecteren.
De werkwijze van compact voeren is als volgt. Week de grondstoffen en krachtvoeders in
water. Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen duurt dat tussen de 1 en 8 uur. Voeg daarna
graskuil, hooi of stro toe en meng het 15 minuten. Voeg na een kwartier de snijmaïs toe en
meng dat tot slot weer 15 minuten.
Voersystemen en beweidingssystemen
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Dynamisch voeren
Dynamisch voeren is een flexibele manier van voeren, waarbij veel gestuurd en gemeten
wordt. Elke dag opnieuw wordt de krachtvoergift berekend op basis van de werkelijke melkproductie per individuele koe. De krachtvoergift wordt in de opstart van de lactatie langzaam
opgebouwd voor een gunstig verloop van de productie en de voerwinst.
Er zijn grote verschillen in hoe efficiënt een koe krachtvoer om kan zetten in melk. Bij de ene
koe heeft extra krachtvoer veel effect, bij een andere koe minder. Je kunt daarop inspelen
door alleen de koeien die het extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging
extra krachtvoer te geven. Je bepaalt op deze manier voor iedere koe afzonderlijk het eigen
optimale krachtvoerniveau.
Kempen voersysteem / Total Lac voersysteem
Bij het Kempen voersysteem voer je het hele jaar door een constant rantsoen. Het Kempen
voersysteem is ontwikkeld voor bedrijven met weinig grond die zelf weinig ruwvoer kunnen
telen. De koeien kunnen onbeperkt speciaal krachtvoer en hooi of zeer droge voordroogkuil
vreten. De kosten voor krachtvoer zijn hoger dan bij een traditioneel bedrijf, maar er wordt
bespaard op arbeids-, ruwvoer- en mechanisatiekosten.
Het Total Lac voersysteem is een voersysteem voor de hele lactatie. Hierbij voer je onbeperkt
hooi of droge kuil aan de koeien, aangevuld met 12 tot 20 kg krachtvoer op basis van de werkelijke, dagelijks gemeten individuele melkproductie van de koeien. Het systeem is ontwikkeld voor veehouders die geen grond hebben, of die juist sterk uit willen breiden.
Mobiel voerhek
Een Weelink-systeem of mobiel voerhek is een rijdend voerhek dat naar het midden van de
voergang kan bewegen. Je zet de pakken met voer in de voergang en verplaatst met één druk
op de knop het voerhek richting het voer. Dat doe je elke 12 uur. Na vijf tot tien dagen zet je
nieuwe pakken kuilgras en snijmaïs klaar.
Het voordeel van dit systeem is dat je kosten en tijd bespaart. Ook wordt er efficiënt gebruikgemaakt van de ruimte. Er is maar een derde van de voergang nodig ten opzichte van traditioneel voeren, waardoor je meer staloppervlakte over houdt en meer dieren kunt houden.

Afb. 1.2 Bij veel voerstrategieën wordt de voermengwagen ingezet. In deze wagen worden verschillende producten in een rantsoen gemengd.
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