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De nieuwe zeugenvoeders,
ontwikkeld voor het leven
Veranderende genetica en hogere

zeugenproeven heb je te maken met

een goed voerschema ontwikkelt de

prestaties zijn van invloed op de nu-

de cycli van de zeug, dus daar moet

jonge gelt zich tot een hoogproduc-

tritionele behoeften van zeugen. Op

je echt tijd – en geld – voor uittrek-

tieve zeug die deze prestaties ook lang

biologische bedrijven worden zeugen

ken. Praktijkproeven op deze schaal

kan volhouden.

steeds bevleesder en ook de opfok

zijn dan ook best bijzonder”, stelt Jan

vindt op het eigen bedrijf plaats.

Fledderus, die als Nutritie &

Dracht- en lactatievoer

Dit vraagt om ander voer en een

Innovatiemanager van ForFarmers

Zeugen hebben een andere ver-

aangepaste voertoepassing. Reudink

nauw betrokken was bij het hele

tering dan vleesvarkens en halen

heeft daarom het zeugenvoerassorti-

traject.

bijvoorbeeld meer energiewaarde uit

ment geïnnoveerd volgens de laatste

vezelrijk voer. Om de zeugen in alle

inzichten. Zo blijft u voorop lopen in

Opfokvoeders

stadia optimaal te voeren zijn voor de

de ontwikkeling.

Alles begint bij een goede opfok.

grondstoffen nieuwe voederwaarderin-

Een zeug die goed opgefokt is, heeft

gen vastgesteld. De nieuwe dracht- en

Aan de introductie van het nieuwe

sterk beenwerk, een goed ontwikkeld

lactatievoeders zorgen voor een hoger

assortiment zeugenvoeders ging een

maagdarmstelsel en een goede con-

geboortegewicht van de biggen en een

lange periode van voorbereiding en

ditie bij eerste inseminatie. De ver-

hogere melkgift.

onderzoek vooraf. De praktijktesten

nieuwde opfokvoeders van Reudink

namen bijna twee jaar in beslag. “Bij

zijn hier op gericht. In combinatie met

Lees verder op pagina 2

Vertrouwen
in de toekomst
De nieuwe regering in Nederland
presenteerde het regeerakkoord
voor de komende vier jaar onder de
titel ‘Vertrouwen in de toekomst’.
Met daarin duidelijke doelstellingen
zoals een reductie van 49% CO2uitstoot in 2030 ten opzichte van
1990 en het sluiten van alle kolencentrales voor 2030. In het akkoord
werd met geen woord gerept over
doelstellingen voor de biologische
landbouw. Dan geeft het rapport uit
2016 van de Duitse regering met
de duurzaamheidsstrategie (iets)
meer vertrouwen. Daarin markeren
ze 20% als doel voor het aandeel
biologische landbouw. Een deadline
wordt echter niet genoemd.
Deze passage komt uit het Nederlandse regeerakkoord: “Onze
agrofoodsector kan een belangrijke
bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de
groeiende wereldbevolking. Het
beleid is erop gericht dit potentieel
te benutten, binnen de geldende
natuur- en milieunormen. Innovatie
en ondernemerschap zijn daarbij
cruciaal, net als aandacht voor de
continuïteit van gezinsbedrijven die
een grote rol spelen in de sector”.
Bevordering van duurzame landbouw, city-landbouw, verkoop van
streekproducten en dierenwelzijn
komt ook aan bod. Dit zijn gewenste
ontwikkelingen waarin de biologische landbouw zich duidelijk kan
onderscheiden.
Dat innovatie in agrofood als cruciaal wordt gezien, is voor Reudink
een schoen die past. Ook wij zien
innovatie als de motor voor ons
bedrijf en de ontwikkeling van de
biologische sector. In dit nummer
van de Bio-Info besteden we volop
aandacht aan de laatste innovaties
en de betekenis daarvan voor u.
Voor ons geeft dat in elk geval voldoende ‘vertrouwen in de toekomst’.
Wilfred Jonkman
Directeur
Reudink bv
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volgens makkelijk in bronst.
Kortom extra prestaties zonder
extra werk.
Wat verandert er voor u?
Alle innovaties zijn inmiddels
doorgevoerd binnen het huidige
assortiment. U kunt uw eigen
voeders blijven bestellen. Voor
u dus geen extra werk. Onze
specialisten lichten de inhoudelijke aanpassingen toe bij het beAchim Tijkorte (l), productmanager

drijfsbezoek en zorgen er samen

Reudink, en Jan Fledderus, Nutritie &

met u voor dat de voeders op

Innovatiemanager ForFarmers.

de meest optimale wijze ingezet
worden.

De biggen zijn daardoor zwaarder bij
spenen. Door de betere voerefficiëntie
komen de zeugen in een goede
conditie uit de kraamstal en ver-

Innovaties in het zeugenvoer
•

Meer structuur voor een gezonder maagdarmstelsel.

•

Vezelfactor voor een betere fermentatie in de dikke darm. Dit geeft een
constantere opname van nutriënten en daardoor rustige zeugen, meer en
betere biest en een hogere melkproductie.

•

Energiemix voor een betere opname en benutting van de energie. Dit
realiseren we door een uitgebalanceerde verdeling over verschillende
energiebronnen. Het zorgt onder andere voor een makkelijkere overgang
van dracht- naar lactovoer.

•

Aminozurencomplex voor behoud van conditie in de kraamstal en een hoog
en uniform geboortegewicht.

•

Vitaminecomplex voor gezonde, sterke botten en klauwen.

•

Melkfactor voor een hoge en consistente melkproductie en een hoog
speengewicht.

Transitie- en Fresh Cow-voer
De nieuwe voeders vormen de basis
voor het Transitieconcept. Ruim 80% van
alle gezondheidsproblemen van de koe
ontstaat in deze fase van de cyclus. Hier
valt dus veel te winnen! De voeders zijn
afgestemd op de specifieke,
nutritionele behoefte van de koe. Samen
met een proactieve aanpak zorgt dit
voor voorspelbare resultaten en meer
werkplezier.

Nieuw Transitieconcept:
Zo zorgt u voor een gezonde start van koe en kalf
Een succesvolle lactatie begint al in de

In de droogstand is het belangrijk

Vitaminen, mineralen en spoorele-

transitieperiode. Het juiste management

om te letten op een uitgebalanceer-

menten zijn noodzakelijk voor een

en aangepaste voeding in deze fase zijn

de hoeveelheid energie en benut-

goede weerstand. Daarnaast heeft

de sleutel tot een goede gezondheid,

baar eiwit van een goede kwaliteit.

de verse koe behoefte aan extra

vruchtbaarheid en melkproductie in

Vitamine E, selenium en magne-

vitamine E en ß-caroteen voor sti-

de volgende lactatie. Én het heeft veel

sium zijn in deze fase belangrijk

mulering van de vruchtbaarheid.

invloed op de gezondheid van het kalf.

ter voorkoming van melkziekte of

Reudink introduceert daarom het Tran-

problemen rondom afkalven. Een

Uw melkveespecialist houdt rekening

sitieconcept voor een gezonde start van

speciale Transitiebrok sluit aan op

met deze factoren en berekent op basis

de behoefte van de droge koeien.

van uw ruwvoeraanbod het optimale

Bij de start van de lactatie heeft de

droogstand- en fresh cow-rantsoen. Zo

2.

koe en kalf. De volgende zaken spelen
hierin een cruciale rol.
1.

3.

koe een negatieve energiebalans.

zorgt de Transitieaanpak van Reudink

Uw ruwvoeraanbod is het uitgangs-

Zorg voor veel glucogene energie

voor:

punt bij het berekenen van het

voor herstel van de energiebalans

droogstandsrantsoen en het rant-

en ter voorkoming van slepende

soen van de verse koeien. Bekijk uw

melkziekte. Geef een optimale hoe-

kuilanalyses om de voederwaarde

veelheid eiwit van goede kwaliteit

van het ruwvoer goed te bepalen.

om leververvetting te voorkomen.

Transitieaanpak voor
hogere piekproductie
“Uit mijn cijfers blijkt dat de verse
koeien dezelfde melkproductie
hebben als koeien die al 80 dagen
in lactatie zijn. De piekproductie blijft achter”, vertelt Michiel
Miltenburg van Bioboerderij
Miltenburg. “Ik zet de droogstaande koeien zes weken voor
afkalven apart. Het beste ruwvoer

✓ Probleemloos afkalven
✓ Goede uiergezondheid
✓ Optimale biestproductie
✓ Vloeiende opstart melkproductie
✓ Vitale, gezonde kalveren

droge koeien een apart rantsoen
te mengen. Met het inzetten van
een energierijkere brok is de
piekproductie wel verbeterd, maar
ik verwacht dat de Transitiebrok
voor een betere overgang zorgt
en de piekproductie verder laat
stijgen. In de Transitiebrok zit de
juiste hoeveelheid energie en eiwit
met extra vitaminen en mineralen
die de droogstaande koeien nodig
hebben”.

Michiel en Yvonne Miltenburg

gaat naar de andere koeien. Het
is voor mij lastig om voor de
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aantal zaken af. In de eerste plaatst dat
u het als een uitdaging ziet om samen
met uw voerleverancier te werken aan
een maatwerkvoeroplossing. Daarnaast
zijn de volgende aspecten belangrijk :
•

kennis van grondstoffen;

•

kwaliteitsborging van de (zelf)
geteelde of aangekochte grondstoffen;

•

omvang en kwaliteit van de opslag
en bewaring;

•

mogelijkheden in, en beschikbaarheid van voertechniek.

HomeMixxing:

De specialist HomeMixxing heeft kennis

voor pluimveehouders die zelf mengen

een wezenlijke bijdrage aan het

en ervaring op deze aspecten en levert
succesvol inzetten van enkelvoudige

Kiest u voor de inzet van enkelvou-

passende rantsoenberekening voor

grondstoffen. De medewerkers van de

dige grondstoffen op uw pluimveebe-

het koppel dat op dát moment in uw

afdeling klantenservice helpen u graag

drijf? Dan biedt ons HomeMixxing

stal zit. U maalt, mengt en mixt de

bij het inkopen van de gewenste

concept u concreet resultaat: een

grondstoffen met het aanvullende

grondstoffen. Een team van traders

beter rendement en een hoge

voer op uw eigen bedrijf. Zo voert u

ondersteunt hierin en zo kunnen we

efficiëntie. Bovendien biedt het u de

naar behoefte van uw kippen en is

gezamenlijk voor u het totale voerpak-

mogelijkheid om snel en flexibel in te

bijsturen eenvoudig mogelijk. Dit leidt

ket verzorgen.

spelen op ontwikkelingen op uw

tot verlaging van de voerkosten,

bedrijf.

verbetering van het rendement én de

Ook zelf mengen?

mogelijkheid tot het sluiten van de

Spreekt het zelf mengen van voer u

Bij HomeMixxing gebruikt u beschik-

kringloop bij inzet van regionale, (zelf)

aan? Neem contact op met uw specia-

bare, (regionaal geteelde) enkelvou-

geteelde grondstoffen.

list of met onze klantenservice via

dige grondstoffen in combinatie met

088 024 81 65.

maatwerk voeroplossingen voor het

Hoe maakt u het tot een succes?

rantsoen van uw kippen. De specialist

Het succesvol inzetten van enkelvou-

maakt tijdens het bedrijfsbezoek een

dige grondstoffen hang wel van een

Lagere kostprijs, flexibiliteit en rust
Conrad Corts wil niet anders: al jaren

in voersamenstelling. Dat geeft rust

maalt en mengt hij zijn eigen grond-

en goede resultaten in de stal. Boven-

stoffen op zijn pluimveebedrijf Egg-

dien kan ik de samenstelling direct

Tivity. Hij heeft bewust gekozen voor

aanpassen bij warm of koud weer of

de HomeMixxing-aanpak van Reudink.

ziektedruk. Dat geeft mij veel rust.

“Het grote voordeel vind ik de nauwe

Het concept zorgt daarnaast voor een

samenwerking met de specialist en

scherpere kostprijs, omdat ik bespaar

nutritionist”, licht hij toe. “Zij optimali-

op transport- en bewerkingskosten

seren het voer met míjn grondstoffen

van het voer. Je moet wél affiniteit met

tegen míjn inkoopsprijzen. Met Home-

techniek hebben. Maar dat zit bij mij

Mixxing heb ik een traploze overgang

wel snor.”

Conrad Corts kiest bewust voor HomeMixxing.
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