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Varkensspecialisten André Westervelt en Bennie Rupert zijn enthousiast over de
verbeterde vleesvarkensvoeders en adviseren de klanten graag hierover.

Gezondere vleesvarkens door voerinnovaties
Voor elke vleesvarkenshouder is

bacteriën als E. Coli en Salmonella”,

gezondheid van de dieren belangrijk.

weet Achim. “In de zeugenvoeders

In de bio-sector speelt dit een nóg

hebben we goede resultaten behaald

grotere rol. Reudink zoekt daarom

met ons nieuwe productieproces en

constant naar verbeteringen in

het samenstellen van de voeders op

het voer om de gezondheid en het

basis van StrucC en MicC. Dit zijn

welzijn van de varkens te ondersteu-

door ons ontwikkelde kenmerken van

nen. Productmanager Achim Tijkorte

de verschillende vezelfracties. Dit

belicht de innovaties in het vlees-

voeren we nu ook door in ons vlees-

varkensassortiment.

varkensassortiment.”

“Een goede gezondheid begint bij een

Rustige varkens

uitstekende maagdarmgezondheid.

Achim licht de begrippen StrucC en

Als maag en darmen optimaal func-

MicC toe: “Het aandeel StrucC heeft

tioneren, verteert het varken het voer

betrekking op de onverteerbare

het beste én blijft de deur op slot voor

vezels in het voer, die zorgen voor

een betere stimulering van maag- en
darmwerking. Grondstoffen met een
hoog gehalte aan MicC kunnen veel
water opnemen en zorgen voor een
verzadigd gevoel. Door de voeders
te optimaliseren op StrucC en MicC,
kunnen we beter sturen op de mate
van verzadiging en een goede maagdarmgezondheid. Verzadigde varkens
zijn rustig en tevreden en dat past
prima bij biologische vleesvarkens.”
Gezonde darmen
Het gehalte aan MicC in het voer
speelt daarnaast een belangrijke rol
bij het goed functioneren van de dikke
Lees verder op pagina 2 >>

Principes
De biologische beweging is gebaseerd op de IFOAM-principes onder
de thema’s Gezondheid, Ecologie,
Eerlijkheid en Zorg en continue gericht op verbetering. Het is goed om
met enige regelmaat stil te staan
bij deze principes en onszelf een
spiegel voor te houden.
Het laatste half jaar is voor Reudink
een zeer dynamische tijd geweest
met tal van ontwikkelingen, waaronder de integratie van de activiteiten van Gorp Biologische Voeders.
Een fase waarin we voor een
belangrijk deel intern gericht waren
om alle processen op orde te brengen. Daarnaast houden we natuurlijk aandacht voor de markt. Deze
houdt ons regelmatig de spiegel
voor en geeft haarfijn terug waar wij
ons verder in kunnen verbeteren.
De ambitie om te verbeteren zit
in onze genen. De koppeling met
de IFOAM-principes is een uitdaging waar we ons de komende
tijd nadrukkelijk op richten. Waar

<< Vervolg van pagina 1
darm. “Een dikke darm die goed werkt,

De pH-waarde van de maaginhoud

produceert vluchtige vetzuren die een

ligt bij vleesvarkens idealiter tussen

ontstekingsremmend effect hebben

3,5 – 4,0. Is deze hoger, dan werkt de

en een goede energiebron zijn voor de

maag niet optimaal. Doordat we van

darmcellen”, legt de productmanager

alle grondstoffen nu de buffercapaciteit

uit.

kennen, weten we de bufferwaarde van
het voer en zorgen we dat deze niet te

Betere eiwitvertering

hoog is. Zo functioneert de maag te

“Een deel van het voer behandelen we

beste en voelen de vleesvarkens zich

op een speciale manier”, gaat Achim

comfortabel”, legt Achim uit.

verder. “Daarnaast maken we gebruik
van unieke grondstoffen zoals speltdop-

Nieuw tussenvoer

pen, haverdoppen en lijnzaadschilfers.

Achim introduceert ook een nieuw

Het nieuwe productieproces zorgt sa-

voer: “Voor klanten die drie fasen

men met de optimalisatie op StrucC en

kunnen voeren is er een nieuw tussen-

MicC voor een goede homogeniteit van

voer beschikbaar (50 – 90 kg LG): EKO

het voer in de maag. De maagsappen

Vleesvarkenskorrel Maxima. Zo sluiten

werken zo beter op het voer in, zodat

de nutriënten nóg beter aan op de

het voereiwit beter verteerd wordt. Ook

behoefte van het groeiende varken voor

dit bevordert de gezondheid en het wel-

maximale dierprestaties.”

zijn van de vleesvarkens én zorgt voor
een goede groei.”
Buffercapaciteit
“Tot slot hebben we van alle grondstoffen de pH-buffercapaciteit bepaald.

mogelijk toetsen we onze keuzes
aan deze principes. Dit levert een
win-winsituatie op: betere resultaten voor onze klanten, de sector en
een positieve ontwikkeling van ons
bedrijf.
Een voorbeeld van een ontwikkeling
die bijdraagt aan klantresultaat én
de biologische principes is het verbeterde assortiment vleesvarkensvoeders. Hier is volop aandacht voor
innovaties die gezondheid en welzijn
ondersteunen én de resultaten naar
een hoger niveau brengen. Graag
blijven we met u samenwerken aan
het invullen van de gezamenlijke
principes.
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Wilfred Jonkman

Het nieuwe productieproces zorgt samen met de optimalisatie op StrucC en MicC voor

Directeur

een goede homogeniteit van het voer in de maag.
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Geitenspecialist Jelle van de Mortel (l) introduceerde hele maiskorrels in het rantsoen. Geitenhoudster Carla Verhoeven (r) is er erg
enthousiast over.

Een goede lammerenopfok maakt het verschil
Elke kilo boven de 35 kg lichaams-

gonnen ze met het bijvoeren van hele

bijkomend voordeel dat de geiten in

gewicht bij eerste dekking geeft 18

maiskorrels. Jelle: “Het is zetmeel-

het najaar volgens natuurlijk ritme

kilo meer melk in de eerste lactatie,

rijk maar werkt veel langzamer dan

weer makkelijker drachtig worden.

zo luidt de vuistregel in de opfok van

bewerkte maisproducten.” Geiten-

Doordat de lammeren op 7 maanden

geitenlammeren. Geitenhouders

houder Gerrit was direct enthousiast:

leeftijd goed ontwikkeld zijn, worden

Carla en Gerrit Verhoeven uit het

“Als ik een emmer maiskorrels aan

ze in september/oktober gelijk met

Brabantse Biezenmortel merken

de geiten voer, vliegen ze erop af. In

de rest van de geiten gedekt. Zo kun-

echter nog veel meer voordelen van

de opfokperiode van 3,5 tot 7 maan-

nen we de vaste aflammerperiode

een betere ontwikkeling van hun

den krijgen ze dagelijks 600 gram

handhaven. Na het aflammeren in

lammeren.

Capri Opfokbrok, 200 gram maiskor-

februari/maart komen ze als volwaar-

rels en daarnaast kuilgras. Nu haal ik

dige geiten de melkstal en geven ze

Met 7 maanden op 40 kilo

het optimale dekgewicht van 40 kg op

tijdens de eerste lactatie direct goed

“Tot 2,5 maand krijgen de lammeren

7 maanden met gemak! We zien nu

melk.”

Bio melkpoeder en Capri Pensstart

in de praktijk hoe belangrijk dit is en

van Reudink. Rondom spenen nemen

welke voordelen dit oplevert.”

ze zo’n 250 gram Capri Pensstart

Wilt u meer lezen over de ervaringen
van Gerrit Verhoeven en tips in lam-

per dag op, wat vrij veel is”, vertelt

Direct mee in het ritme

merenopfok, lees dan verder op

geitenspecialist Jelle van de Mortel.

De geitenhouders werken met een

www.reudink-bio.eu/nieuws/lam-

Het viel de geitenhouders uit Bie-

vaste aflammerperiode. “In februari/

merenopfok

zenmortel echter niet mee om hun

maart lammeren alle geiten af en

geitenlammeren binnen de bio-norm

hebben we extra personeel om de

van maximaal 40% krachtvoer met 7

werkpiek aan te kunnen”, legt Gerrit

maanden op een dekgewicht van 40

uit. “Dat is efficiënt, maar heeft als

kg te krijgen. Op advies van Jelle be3

Even voorstellen: Adrie van Santvoort
Per 1 februari versterkt Adrie van

en de laatste jaren als operationeel

Santvoort het team van Reudink als

directeur bij Global Feed Mill. Samen

nieuwe Salesmanager Pluimvee. Hij

met mijn vrouw Susan heb ik drie

stelt zich aan u voor.

kinderen en in mijn vrije tijd speel ik
graag competitief zaalvoetbal mét de

“De agrarische sector loopt als een

bijbehorende derde helft.

rode draad door mijn leven. Geboren
en getogen op de gemengde boerde-

Vooruitstrevend

rij van mijn ouders in het Brabantse

Nu maak ik de overstap naar Reudink.

Nistelrode en spelend op het leghen-

Waarom? Omdat de vooruitstrevende

nenbedrijf van mijn opa en ooms. Na

aard en de open en transparante

de middelbare school volgde ik de

werkwijze mij enorm aanspreekt. Ook

HAS in Den Bosch en studeerde af

de specialisatie in biologisch voer

met een specialisatie in bedrijfseco-

vind ik een pre. Dit maak ik graag tot

nomie en pluimveehouderij. Daarna

waarde op het boerenerf, zodat dit

heb ik verschillende functies gehad

bijdraagt aan het rendement in de

in de pluimveesector: van specialist

stal van onze pluimveeklanten en een

vleeskuikens tot verkoopmanager

goede samenwerking in de keten.”

5 Tips voor herstel grasland
De droogte van 2018 heeft een flinke

2. Doorzaaien van het perceel kan bij

4. Is een veel groter deel van uw

wissel getrokken op het grasland.

60 tot 80 procent goede grassen. Kies

grasland onder de maat? Maak dan

Veel percelen zijn onder de maat en

bij doorzaai voor de percelen met de

een meerjarenplan voor herstel. Zaai

het onkruid is hardnekkiger. Daarom

hoogste opbrengstpotentie. Die

gras in op het maisperceel van 2018

vijf tips voor herstel op de korte en

komen vaak het beste uit de winter en

en zaai mais, graan of mengteelt in

lange termijn.

leveren het komend jaar ook weer het

op de slechtste graspercelen. Hierna

meeste op. Bij doorzaai adviseren we

kunt u weer prima gras inzaaien.

1. Start zo snel mogelijk met

20 kg Reudink Weiden of Reudink

onkruidbestrijding en bemest daarna

Maaien. Eventueel klavers en/of

5. Ruwvoer is de basis om lekker te

het perceel. Een goede onkruidbe-

kruiden toevoegen.

kunnen melken. Zorg daarom voor

strijding is bijvoorbeeld bewerking

een kwalitatief goede grasmat.

met de wiedeg. Daarmee krijgen de

3. Bij minder dan 60 procent goede

kwalitatief mindere grassen een tik

grassen zijn herinzaai of roulatie met

Heeft u vragen over graslandherstel

en hebben de betere grassen meer

bouwland opties. Bij bouwland kun je

of zoekt u advies over teelten? Neem

kans. Naast de wiedeg is voorweiden

denken aan maisteelt, graan of

contact op met uw specialist.

natuurlijk ook een goede optie.

mengteelt van graan met bijvoorbeeld

Hiermee wordt het gewas wakker

erwten.

gemaakt voor het voorjaar.
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