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BIOINFO
Lang zullen ze leggen! Betere legpersistentie op Reudink-voer
De resultaten van Reudink-klanten

op het bedrijf op een hoog productieniveau.

laten zien wat mogelijk is: deze

aanschafprijs van € 7,50 betekent dat
een kostprijs van ruim € 0,13 per hen

biologische leghennen leggen ge-

Duurzaam rendement

per week (€ 7,50 / 57 weken). Op een

middeld tien weken langer dan het

Het is duurzaam om goed presterende

bedrijf van 12.000 hennen levert één

landelijk gemiddelde van 75 weken in

koppels langer te houden. Dit repre-

week verlenging van de legperiode een

Legmanager. Heel duurzaam, maar

sentatief aantal koppels toont dat dit

voordeel op van ruim € 1.500,-. Daar-

zeker ook economisch interessant!

mogelijk is met het juiste management

naast scheelt het arbeid wanneer er

en goed voer. Een betere legpersistentie

minder vaak hennen opgezet worden.

Bij een groot deel van de Reudink-

(waarbij legpercentage en eikwaliteit op

klanten is er een trend om hennen

niveau blijft) betekent ook een lagere

Kortom: een goede legpersistentie is

langer te houden. Onderstaande

kostprijs en een beter rendement per ei.

duurzaam, bespaart arbeid én levert

tabel toont het gemiddelde resultaat

Neem alleen al de aanschafkosten van

een beter rendement op. Bespreek

van 35 afgesloten koppels in 2017

de hen. Bij het Legmanager-gemiddelde

samen met uw specialist wat dat voor

bij Reudink-klanten in Nederland

van 75 weken is de hen 57 weken op

uw bedrijf kan betekenen. Lang zullen

en Duitsland. De witte hennen zijn

het legbedrijf (18 weken opfok). Bij een

ze leggen!

productiever en blijven gemiddeld

Eieren per opgezette hen

Weken

Leg%

Gemiddelde 35 Reudink-koppels

397

85

87,6%

Gemiddelde Reudink witte hen (16 koppels)

409

86

89,0%

Gemiddelde Reudink bruine hen (19 koppels)

387

84

86,5%

langer op het bedrijf. Opvallender is
het verschil in legpersistentie. Waar
het Legmanager-gemiddelde op 75
weken ligt, blijven deze leghennen op
Reudink-voer tot gemiddeld 85 weken

Toegevoegde
waarde

Meer ruimte en welzijn voor de hennen

“Wat kost het mengvoer per 100

Hans Brinke wist exact

kg?”, is vaak één van de eerste

wat hij wilde: een lage

vragen die (toekomstige) klanten

boogstal, maar wel één

aan onze specialisten stellen. Een

met veel inhoud en vrije

logische vraag en ondernemers

uitloop voor de hennen.

hechten hier soms veel waarde aan.

En nu – na veel praten,

Achter die vraag schuilt echter een

overtuigen, ontwerpen

behoefte: Bent u op zoek naar de

en bouwen – staat deze

kale voerprijs of bent u juist op zoek

stal te schitteren in het

naar het beste resultaat? Voor onze

landschap. Hans vertelt

specialisten de uitdaging om die

over zijn keuzes.

Hans Brinke over zijn nieuwe stal

onderliggende behoefte te achterhalen.

Hans Brinke (l) en Peter Venhuis voor de nieuwe leghennenstal
met overdekte uitloop.

Naast 60 melkkoeien hebben Hans en

ten om de vergunningen voor elkaar te

Rozemarijn Brinke een leghennenbe-

krijgen. Maar door de betrokken ambte-

In deze Bio-info leest u over de

drijf in Orvelte. De kippenstal was aan

naren en raadsleden inzicht te geven in

uitstekende resultaten die Reudink-

vervanging toe en de voorkeur ging uit

mijn keuzes, te overtuigen van het betere

klanten realiseren. Zoals een flinke

naar biologisch. “Vooral vanwege het

dierwelzijn en mijn oprechte verhaal te

stijging in het aantal gespeende

betere dierwelzijn en de ruimere opzet”,

vertellen, wist ik ze te overtuigen.”

biggen per zeug per jaar en een

licht Hans toe. Ook wilde hij beslist vrije

uitstekende legpersistentie van de

uitloop voor zijn hennen. “Met aan beide

Zij aan zij

biologische leghennen. Deze pres-

zijden van de stal een overdekte uitloop,

De hennen zitten sinds eind januari in de

taties worden natuurlijk voor een

zodat de hennen vanuit elke plek zien

stal en dat gaat boven verwachting goed.

belangrijk deel bepaald door uw

waar ze naar buiten kunnen.” Belangrijk

De productie ligt boven de norm en het

management als ondernemer, maar

was een goede landschappelijke inpas-

is fijn werken in de spiksplinternieuwe

gaan samen met de juiste voeders

sing, zodat ook de buren kunnen blijven

stal. “Ik ben zo’n 4,5 uur per dag met de

en voertoepassing. Onze specia-

genieten van hun uitzicht. “Het idee voor

kippen bezig. Het afdraaien van de mest

listen spelen in deze aanpak een

de stal heb ik zelf bedacht en samen

en het lopen van de rondes kost me iets

essentiële rol. Samen met u stellen

met stallenbouwer ID-Agro uitgewerkt.

meer tijd dan verwacht”, bekent Hans. “Ik

ze uw behoefte en doelen vast en

Geweldig leuk om mijn eigen ideeën zo

ben erg blij met het advies van legpluim-

vertalen deze naar een optimaal

tot leven te zien komen”, zegt de onder-

veespecialist Peter Venhuis. Hij heeft

advies. Zo werken we gezamenlijk

nemer enthousiast.

direct in de gaten hoe de hennen er bij

aan het beste resultaat, dáár zit

staan en geeft goed advies over de juiste

onze toegevoegde waarde. Voor u

Eerlijk verhaal

voeding per fase. Zijn frisse blik houdt mij

betekent dat meerwaarde bij de

Hans vertelt over het voortraject: “Om-

scherp en voorkomt bedrijfsblindheid. Zo

productie van biologisch voedsel.

dat ik bij de koeien weidegang toepas

werk ik samen met deskundige partners

Elke dag weer.

en voor de hennen een vrije uitloop wil,

aan goede resultaten.”

moest de stal op een nieuw bouwblok
Wilfred Jonkman

komen. Het koste me slapeloze nach-

Directeur
Reudink bv

Bedrijfsgegevens
Hans en Rozemarijn Brinke houden op hun bedrijf De
Gunnink in Orvelte 60 melkkoeien en 15.000 biologische
leghennen. In 2017 bouwde Hans een nieuwe boogstal:
de eerste ‘serre-achtige’ stal waarbij de hen in het
ontwerp centraal stond. De nieuwe stal heeft een totale
breedte van 15 meter waarvan 10 m nachtverblijf en aan
beide zijden 2,5 m overdekte uitloop. De stal heeft een
golvend dak en is max. 6,20 m hoog. De hennen hebben
de mogelijkheid tot vrije uitloop in het naastgelegen weiland. Kijk voor meer
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foto’s van hun bedrijf op www.reudink-bio.eu.

Nieuwe biologische producten voor een optimale
ruwvoerteelt
Vanuit de kringloopgedachte wilt u

een échte winterteelt of gras inzaai.

als biologische boer uw eigen land

dere Europese landen geïntroduceerd. Dit inkuilmiddel zorgt voor

optimaal benutten. ‘Meer melk uit

Kalkmeststoffen met zwavel

een supersnelle conservering na

ruwvoer’ is het credo. Voor een

Voor dit teeltseizoen hebben we twee

het afdichten van de kuil. De praktijk

optimale ruwvoerteelt introduceert

nieuwe biologische kalkmeststoffen

bewijst bovendien dat met SiloSolve

Reudink daarom een ultravroeg

met zwavel: Calci-blend-S en Biolevel

FC Eko behandelde kuilen veel koeler

maisras, nieuwe kalkmeststoffen en

Calci-blend-S. Beiden bevatten cal-

zijn dan onbehandelde kuilen en ruim

een kuilverbeteraar.

cium en zwavel in goed opneembare

vier keer langer bestand blijven tegen

vorm. Calcium is onder andere nodig

broei. Resultaat: 40% minder verlies

AMBIENT; een ultravroeg maisras

voor een goede bodemstructuur en

aan drogestof, behoud van kostbare

Exclusief voor onze klanten hebben

is een belangrijke voedingsstof voor

voederwaarde en dus meer melk-

we een hybride, ultravroeg maisras

stikstofbindende gewassen als klaver.

productie uit eigen ruwvoer! Bijko-

in ons assortiment: AMBIENT. Dit

Een goede zwavelvoorziening zorgt

mend voordeel is dat SiloSolve FC

in Nederland geproduceerde ras

voor een betere eiwitkwaliteit en veel-

Eko geschikt is voor zowel gras- als

maakt bijzonder vroeg in het seizoen

al ook een betere (eiwit)opbrengst van

maiskuilen.

al zetmeel aan en met een medium

uw grasland. Aan Biolevel Calci-blend S

plantlengte zorgt dit voor een prima

zijn tevens micro-organismen toege-

Bestellen?

VEM-waarde in de kuil. Goed voor

voegd. Deze verbeteren de beschik-

Kijk voor meer info over deze nieuwe

de melkproductie van uw koeien of

baarheid van fosfaat in de bodem.

producten op onze website www.

geiten. AMBIENT kunt u zaaien van

reudink-bio.eu. Heeft u interesse?

begin mei tot begin juni en uiterlijk

Goede kuilconservering zonder broei

Neem dan contact op met onze klan-

medio september oogsten. Zo speelt

Een onmisbaar product voor een

tenservice via 088 – 024 81 65 of bel

u goed in op de nieuwe nitraatrichtlij-

goede ruwvoerteelt is SiloSolve FC

uw Reudink-specialist.

nen en heeft u de mogelijkheid voor

Eko. In 2017 is dit product in meer-

Nieuwe verkoopcondities
Per 1 april 2018 heeft Reudink nieuwe verkoopcondities. Dit zijn de wijzigingen:
•

Geen kleine ordertoeslag meer voor orders onder de € 150,-.

•

Een planningskorting van € 0,10 per 100 kg mengvoer in bulk wanneer we de mogelijkheid krijgen voor 2 leverdagen.

Neem voor meer info contact op met uw specialist, dealer of de Klantenservice van Reudink.
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Varkens voeren op maat leidt tot beter
resultaat
Veel gezonde kwaliteitsbiggen,
werkgemak in de stal en een hoge
voerwinst zijn veelgehoorde wensen
onder biologische varkenshouders.
Door uw varkens op maat te voeren
zijn 25,0 gespeende biggen per zeug
per jaar of meer ook voor u haalbaar.
André Westervelt, specialist biologische varkenshouderij, legt uit hoe hij
dit met zijn klanten realiseert.
Grafiek 1: Resultaten Reudink-klanten 2013 - 2017
“Een goed advies begint met waarnemen in de stal”, steekt André van wal.

daarbij intensief samen met dieren-

te stellen naar de omstandigheden,

“Door het gedrag van de varkens te

artsen, fokkerijorganisaties en

realiseren onze klanten een gemid-

observeren, de voer- en wateropname

afnemers van varkens, vertelt hij. “Na

delde productie van 25,0 gespeende

te beoordelen, de huisvesting en

het stalbezoek en het analyseren van

biggen/zeug/jaar.” Bovenstaande

gezondheid van de dieren te bekijken,

de technische cijfers bespreek ik aan

grafiek laat de stijging sinds 2012 zien.

kan je beter analyseren wat goed gaat

de keukentafel het rantsoen. Dat kan

En de resultaten zitten nog steeds in de

en wat beter kan.” De specialist weet

een rantsoen zijn met complete

lift. “Een op maat gemaakt plan van

waarover hij praat. Net zoals zijn

mengvoeders, maar ook met enkel-

aanpak werkt motiverend en zorgt

collega’s bij Reudink heeft hij

voudige grondstoffen of zelfs bijpro-

ervoor dat het lekker loopt in de stal”, is

jarenlange ervaring in de begeleiding

ducten. Door elke diersoort te voeren

de overtuiging van de specialist.

van varkenshouders. “We werken

naar behoefte en het voerschema bij

Nauwkeurig voeren en direct anticiperen

In het Duitse Twistringen houden Nils
Knabe en zijn vader 600 biologische
vleesvarkens naast 125 ha akkerbouw
en 42.000 vleeskuikens. Door de varkens nét zo nauwgezet en gestructureerd te verzorgen als de vleeskuikens
en direct te reageren bij veranderingen,
realiseert hij uitmuntende resultaten
en een zeer goede voerwinst. Wat

is zijn geheim? “Afhankelijk van het

terverbruik. Als ik merk dat ze minder

opleggewicht voer ik vijf of zes fasen”,

vreten of drinken, check ik direct wat

legt Nils uit. “Bij lichte biggen begin

de oorzaak is. Indien nodig pas ik het

ik met biggenvoer. Anders leg ik op

voer aan. Ook kan ik het drinkwater bij

met Startvoer Optima, daarna Prima,

jonge dieren of koud weer verwarmen

vervolgens afmestvoer Optima, Prima

tot 30 graden. Met de temperatuur in

en Finish. Finish gebruik ik omdat ik de

het lignest stuur ik het liggedrag van

varkens vaak aflever met een geslacht

de dieren. Voor een goede hygiëne pas

gewicht boven de 100 kg. Ook realiseer

ik per stal het all-in all-out-principe

ik met finish-voer een hoger vlees-

toe en reinig en ontsmet ik de stal in-

percentage en lijken de varkens zich

clusief de voerbakken en waterleiding

door het hogere ruwecelstofgehalte

na elke ronde grondig.” Met een groei

tevredener te voelen.”

van 897 gram/dag, voederconversie van

De varkenshouder werkt erg secuur.

2,85 (25-115) en een uitval van 1,87%

“Ik weeg het voer met een voerweger

draait Knabe uitstekend. Voor hem het

vóór het uitdoseren in de brijbakken en

bewijs dat secuur werken loont.

meet en registreer dagelijks het wa-

Reudink B.V.
Postbus 46, 7240 AA Lochem, T +31 (0)88 0248165, info@reudink-bio.eu, www.reudink-bio.eu

