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Duurzamer melken met nieuw melkvee-assortiment
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van deze hoogproductieve koeien goed
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Geconcentreerde voeders
Om voor beide doelen aan de energie-

mengvoeders. “We zien twee trends

Hogere melkproductie
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in de markt”, verklaart Robert. “De
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eerste trend betreft een groep biologi-
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met een economische, prestatiegerich-
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te ambitie. Zij streven naar verhoging
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krachtvoer te zetten. De Maxima-

Goede praktijkresultaten

gen van de coronacrisis en welke

voeders van Reudink voldoen aan die

De nieuwe voeders zijn uitvoerig in

kant gaat het op met beleid, wet- en

eisen. “Ze zijn geconcentreerder, be-

de praktijk getest. “Ze zijn langere

regelgeving? Wél zeker zijn een

vatten een hoger gehalte aan mine-

tijd op diverse bedrijven ingezet”, legt

aantal grote aanpassingen, die per

ralen en meer langzaam beschikbare

Robert uit. “De resultaten pakten

1 januari 2021 in de biologische

energie. Een perfecte combinatie met

erg goed uit en de vraag naar deze

wetgeving ingaan.

de huidige ruwvoeders en waarbij

voeders nam toe. We hebben ons

ook de gezondheid en een goede

assortiment mede op basis van deze

Zowel in Duitsland als Neder-

penswerking van de melkkoeien is

ervaringen nu vernieuwd.”

land lieten boeren massaal en op

geborgd. Een rantsoenbenadering

indrukwekkende wijze hun stem ho-

vanuit de Total Feed-gedachte”,

ren. De bio sector leek hierbij min-

vervolgt Stef.

der vertegenwoordigd, terwijl een
aantal thema’s ons ook raakt. Denk
aan de roep voor waardering en een
eerlijke prijs voor onze producten.
Wat mij uit de protesten vooral is
bijgebleven, is de waardering van de
consument voor de boer. Maar ook
de kloof tussen de politiek, beleidsmakers en landbouw.
Die kloof is direct het belangrijkste
argument om sámen aan tafel te
gaan om de uitdagingen te bespreken. En samen te werken aan
duurzame oplossingen, waarbij de
biologische landbouw een belangrijke rol kan spelen.
Van ons mag u verwachten dat we
met voerinnovaties en advies blijven
bijdragen aan praktische, haalbare
en rendabele oplossingen op het
boerenbedrijf. Daarnaast maken we
ons samen met brancheverenigingen sterk om praktijkkennis over
te brengen op beleidsmakers en
ketenpartners. Wij staan zij aan zij
met u voor een gezonde toekomst
van de sector en voor hoogwaardige, veilige en gezonde voeding.
Omdat we overtuigd zijn van de
kracht van onze sector en trots zijn
op wat we gezamenlijk presteren.
Wilfred Jonkman
Directeur
Reudink bv

Stef Oude Lansink: “Naast ruwvoer met een relatief hoog suikergehalte passen de
geconcentreerde, maar rustig verterende Maxima-krachtvoers uitstekend.”
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Het HomeMixxing-concept is gebaseerd op het zelf mengen van
(regionaal geteelde) enkelvoudige grondstoffen in combinatie met
een op maat gemaakt mengvoer.

Milieu en kosten besparen, prestaties leghennen verbeteren
Het sluiten van de kringloop is mo-

Veit. Voor de realisatie van dit doel

gelijk een argument waarom u kiest

ondersteunen pluimveespecialisten

voor biologische veehouderij. Hoe

Jos Fransen en Fabian Simons het be-

mooi is het dan als u in het rantsoen

drijf. Jos bepaalt samen met Veit ter

van uw leghennen gebruik kunt

plaatse de rantsoenen op basis van de

maken van zelf of regionaal geteelde

inzet van de regionaal geteelde maïs,

granen? Lisa en Veit Leinberger uit

tarwe en triticale in combinatie met

het Duitse Ortenberg (Hessen) ver-

een op maat samengesteld mengvoer

tellen hoe ze dat aanpakken.

van Reudink. Fabian Simons voorziet
het bedrijf van aanvullend voedings-,

“In november 2019 zijn we bij de opzet

management- en dierspecifiek advies.

van onze eerste koppel leghennen
gestart met het HomeMixxing-concept

Kwaliteit waarborgen

van Reudink”, steekt Veit Leinberger

“Om de kwaliteit van het mengsel

van wal. “Wij willen op ons bedrijf

te waarborgen analyseren we de

vooral regionaal geteelde grondstof-

gebruikte enkelvoudige grondstoffen

De familie Leinberger zet het Home-

fen inzetten om onnodige transport-

regelmatig. Eens per vier tot zes we-

Mixxing-concept in om het genetisch

bewegingen te minimaliseren en mi-

ken passen we het rantsoen in overleg

potentieel van hun leghennen maximaal

lieu én kosten te besparen”, vult zijn

met de specialisten en dierenarts

te benutten en regionaal geproduceerde

vrouw Lisa aan op de vraag waarom

waar nodig aan”, legt Veit uit. “Een

granen in te kunnen zetten.

dit concept hen aansprak.

goede communicatie met onze adviseurs is voor ons erg belangrijk om

Rantsoenoptimalisatie

HomeMixxing succesvol toe te passen.

“Voor ons is een goede legprestatie

We hebben nog geen harde cijfers,

met een hoge legpersistentie het be-

maar de voeropname is uitstekend en

langrijkste bedrijfsdoel. We willen het

de hennen zijn gezond. Tot nu toe zijn

genetisch potentieel van onze hen-

we zeer tevreden over deze manier

nen maximaal benutten”, motiveert

van werken.”
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“Hoge voeropname vóór spenen”
Sinds drie maanden voert Koen

tig een handje vers voer. Afhankelijk

Lipman de Speenkorrel Speciaal aan

van de melkgift van de zeug neemt dat

zijn biggen. Op het bedrijf in Hellen-

snel toe tot wel 3 à 4 kg per toom.

doorn houdt hij 135 biologische zeugen. Door de gestegen toomgrootte

Als de biggen goed gewend zijn aan

en de wens om de biggen vóór

vast voer en zo’n 250 gram per big per

spenen te laten wennen aan vast

dag vreten, schakel ik vóór spenen

voer, wilde hij de nieuwe speenkorrel

over naar de volgende voersoort. Dan

graag uitproberen.

hebben ze vlak ná het spenen geen
voerovergang meer en dat voorkomt

“De voeropname vóór spenen is met

een speendip.”

de Speenkorrel Speciaal hoger dan in
het verleden en de biggen gaan eerder aan het vreten”, merkt Koen op.
“Bij enkele tomen voer ik in de eerste
twee weken al wat melk bij. Op twee
weken na geboorte start ik met het
bijvoeren van de Speenkorrel
Speciaal. In het begin is dat regelma-

TIP
Voer uw biggen met een VORK
V = Vers
O = Onbeperkt
R = Regelmatig

Koen Lipman start twee weken na geboorte

K = Kleine porties

met bijvoeren van de biggen en is blij met
het nieuwe speenvoer.

Wie zijn die brokkenmakers?
Het resultaat van hun inspanningen
vult wekelijks uw silo. Maar wie zijn
de mensen die het voer van Reudink
produceren en hoe gaat dat in zijn
werk?
Het productieteam van Reudink bestaat uit tien vaste operators en werkt
in een ploegendienst. Het proces is
bijna volledig geautomatiseerd, waardoor we met een minimale bezetting
van drie operators het voer kunnen
produceren.

Het productieteam van Reudink produceert uw voer met zorg.

Inname, mengen, persen, beladen

ke planning, maar ook van wettelijke

Het proces start bij de silobaas. Hij

restricties. Hij regelt de dosering, het

verzorgt de grondstofinname, een

malen en mengen van de grondstof-

Kwaliteit

zorgvuldige ingangscontrole en ad-

fen. De perser is verantwoordelijk

In alle procesonderdelen beoordelen

ministratieve afwikkeling. Vervolgens

voor het persen van de gemalen

en testen we de kwaliteit. Waar nodig

zorgt hij dat de vracht in de juiste

grondstoffen tot een kwalitatief goede

passen we het proces aan of stellen

grondstofsilo komt en beheert de

brok. De juiste hardheid en slijtvast-

we recepten bij. Zo zorgt dit team voor

voorraad. De menger/belader regelt

heid zijn hierbij de belangrijkste

voeders met het beste rendement.

de productieplanning. De productie-

aspecten. Tot slot zorgt de menger/

volgorde is afhankelijk van de logistie-

belader voor een correcte verlading

van de voeders in de bulkwagens.
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