
“Goed kunnen beweiden betekent 
vooral goed kunnen bijsturen.”
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voertaal is een uitgave van ForFarmers Hendrix .  
voor meer informatie kunt u terecht bij  
de regionale ForFarmers Hendrix dealer of bij 
ForFarmers Hendrix, Lochem. 
tel. 0573 – 288 800
e-mail: voertaal@forfarmers.eu
www.forfarmershendrix.nl

overname van artikelen is mogelijk na toestemming 
van de redactie en met bronvermelding.

succesvol melken in de zomer

actueel

Gedurende de zomer is vers gras op 

de meeste bedrijven een belangrijk 

onderdeel van het rantsoen. Vers gras 

heeft meestal een hoge voederwaarde en 

is goedkoop te voeren, maar voor goede 

productieresultaten moet op de juiste 

momenten worden bijgestuurd.

ondanks de gunstige voederwaarde van 

weidegras (hoog energie- en eiwit-

gehalte) zijn bij beweiding succesvolle 

productieresultaten niet vanzelfsprekend. 

Het aanbod en de kwaliteit van weide- 

gras is namelijk sterk afhankelijk van 

diverse factoren. denk aan het beweidings- 

systeem, de verkaveling, de bemesting  

en bovenal de weersomstandigheden. 

voor het bereiken van goede productie-

resultaten moet daarom continu op de 

omstandigheden worden ingespeeld. 

goed kunnen beweiden betekent vooral 

goed kunnen bijsturen.

Bijvoeding bij vers gras

de bijvoeding op stal is afhankelijk van 

het aanbod en de kwaliteit vers gras en 

Feed2Milk Vers Gras Monitor 

in de vers gras monitor op onze 

website vermelden we wekelijks de 

actuele voederwaarde van vers gras, 

gemeten op veehouderijbedrijven. 

Zie: www.versgrasmonitor.nl

Beweiden 
is bijsturen

Beweiding vraagt om specifieke bijvoeding op stal. 
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Column

Passie & 
vakmanschap

Reageren?
mail naar voertaal@forfarmers.eu

er is veel dynamiek in de nederlandse 

melkveehouderij. U bent waarschijn-

lijk volop bezig met onderwerpen als 

KringloopWijzer , optimalisatie, arbeids-

efficiëntie en afschaffing van het quotum 

om de koers op uw bedrijf te bepalen. Los 

van dit alles blijft de koe centraal staan. 

gezonde en goed producerende koeien 

resulteren in rendement en arbeids plezier. 

dat is waar we het met zijn allen voor doen! 

op 27 en 28 juni aanstaande staat neder-

lands grootste koeienfeest, de nrm, weer 

op het programma. met trots wordt hier de 

top van de nederlandse melkveestapel 

gepresenteerd en strijden veehouders om 

de felbegeerde hoofdprijs. dit koeienfeest 

staat bol van passie en vakmanschap.  

Passie en vakmanschap zijn twee belang-

rijke pijlers voor het succes van de neder-

landse melkveehouderij wereldwijd. Hier 

mogen we als sector trots op zijn!  

ForFarmers Hendrix ontvangt u graag op 

haar stand waar onze specialisten u graag 

te woord staan. of het nu gaat om het 

opfokken van uw toppers van de toekomst 

of het verbeteren van de totale bedrijfs- 

effi ciëntie; we ondersteunen u graag bij het 

realiseren van uw doelstellingen. 

richard dijkstra

verkoopleider

succesvol melken in de zomer
het aantal uren weidegang. de droge-

stofopname uit vers gras varieert naar 

gelang het grasaanbod. een berekening 

van het weiderantsoen geeft prima 

inzicht in de benodigde aanvulling via 

het stalrantsoen. voor bepaling van de 

hoeveelheid eiwit in het stalrantsoen 

kan tevens het ureumgehalte in de melk 

als graadmeter dienen.

Feed2Milk-assortiment krachtvoeders 

Welk krachtvoer het beste past,  hangt af 

van de verhouding tussen de hoeveelheid 

de warme perioden in de zomer geven risico op 

hittestress. typische verschijnselen van hitte-

stress bij uw koeien zijn een lagere melkproductie, 

een lagere voeropname en ‘pompende’ koeien. 

Wanneer  u onderstaande tips opvolgt kunnen 

uw koeien de warme perioden beter doorkomen.  

vraag uw specialist naar de ‘hittestress-aanpak’ 

stalkaart met praktische adviezen om de nega-

tieve gevolgen van hittestress bij uw koeien te 

minimaliseren. 

enkele praktische tips:

•  Bij beweiding: Weid de koeien bij warm weer ’s avonds en ‘s nachts en voer in de 

morgen.  

•  Bij stalvoeding: Stimuleer de ruwvoeropname. Dit kan door vaker per dag of 

door ’s avonds te voeren, accepteer meer restvoer en verwijder dit dagelijks. 

•  Voorkom broei in het rantsoen door het middel Selko TMR aan het rantsoen toe 

te voegen . Zo blijft het voer langer fris en broeivrij. 

•  Verlaag de maximum krachtvoergift bij nieuwmelkte koeien in deze periode met 

1 á 2 kg. 

•  Voer uw koeien 200 gram Univit Buffer; blijf dit voeren tot één week na de hitte

stressperiode.        

Hittestress voorkomen

vers gras en de hoeveelheid ruwvoer 

op stal en de samenstelling ervan. Zit 

er veel gras in het rantsoen dan moet 

het krachtvoer rustig verteerbaar zijn, 

waarbij  een deel van de energie uit 

bestendig zetmeel komt. Zo wordt de 

conditie van uw koeien goed onder-

steund. Weidt u alleen overdag, dan is 

het belangrijk dat de koeien ’s nachts 

eiwitrijk krachtvoer opnemen. 

overleg met uw specialist welke produc-

ten het beste passen op uw bedrijf.

Beweiding vraagt om specifieke bijvoeding op stal. 
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Een hoge rantsoenefficiëntie is niet  

alleen  gunstig voor uw portemonnee,  

het zorgt bovendien voor een betere 

benutting van stikstof en fosfaat en 

vermindering  van de methaanuitstoot. 

dit is gunstig voor de mineralenkringloop 

(KringloopWijzer).

resultante voeding en management

Het kengetal rantsoenefficiëntie wordt 

berekend door de melkproductie van 

een veestapel – uitgedrukt in kilo’s 

meetmelk – te delen door de totale 

drogestofopname van zowel ruwvoer, 

bijproducten als krachtvoer. de basis 

voor een goede rantsoenefficiëntie is 

een duurzame en gezonde veestapel 

met een optimale tussenkalftijd die 

- mits het rantsoen optimaal is samen-

gesteld  op een efficiëntie manier melk 

produceert. Het kengetal rantsoen-

efficiëntie geeft inzicht in het resultaat 

van voeding en management op het 

veehouderijbedrijf. 

Optimale waarde

De rantsoenefficiëntie varieert in de 

praktijk tussen 1,1 en 1,7 en is onder 

andere sterk afhankelijk van het produc-

tieniveau. Hoger hoeft niet altijd beter 

te zijn. Een erg hoge rantsoenefficiëntie 

(bijvoorbeeld  > 1,6) kan het gevolg zijn 

van een te lage voeropname. dit geeft 

teveel conditieverlies waardoor de weer-

stand van de koe vermindert en het risico 

op gezondheidsproblemen toeneemt. 

Een te lage rantsoenefficiëntie kan het 

gevolg zijn van een matige ruwvoerkwa-

liteit of een te lange tussenkalftijd. streef 

Met de afschaffing van het melkquotum 

in het vooruitzicht en de verwachting dat 

het volume van de melkproductie daar-

door de komende vijf jaar met circa 20% 

groeit, wordt een efficiënte omzetting  

van voer naar melk nog belangrijker.  

de beschikbaarheid van ruwvoer is op 

steeds meer bedrijven de beperkende 

factor. daarnaast hebben de voerkos-

ten, vanwege stijgende voerprijzen, een 

grotere invloed op het bedrijfsresultaat. 

Via het kengetal rantsoenefficiëntie kunt 

u de vinger aan de pols houden. 

Efficiënt van voer naar melk

Financieel belang  
rantsoenefficiëntie

meer melk uit dezelfde hoeveelheid 

voer betekent direct een hoger saldo. 

Na afschaffing van het melkquotum 

betekent een verbetering van de  

rantsoenefficiëntie met 0,1 voor een 

bedrijf met 100 koeien een extra  

voersaldo van circa € 28.000 per jaar. 

naar een optimale rantsoenefficiëntie, 

passend bij de veestapel en het produc-

tieniveau (zie grafiek). 

Feed2Milk en rantsoenefficiëntie

de Feed2milk voedingsaanpak stuurt 

via de kengetallen Herkauwindex en 

verzurings index op een optimale pens-

gezondheid. een gezonde penswerking 

is de basis voor een hoge rantsoen-

efficiëntie. Door de Feed2Milk Rantsoen-

efficiëntiecheck wordt de voerbenutting 

van de veestapel in beeld gebracht en 

gevolgd in de tijd. daarnaast is een online 

hulpmiddel ontwikkeld om de rantsoen-

efficiëntie van uw veestapel te kunnen 

berekenen. deze berekening geeft ook 

inzicht in het effect van een betere rant-

soenefficiëntie op het voersaldo. 

MeeR INFo?
www.RaNtsoeNeFFIcIeNtIe.Nl
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 agroscoop

Hoge scores op eiwitgehalte 
en levensproductie 
Uit het monitoringsprogramma 

agroscoop  blijkt dat de ForFarmers 

Hendrix -klanten wederom duidelijk 

hoger scoren in eiwitgehalte en levens-

productie dan het landelijk gemiddelde. 

dankzij een hoger vet- en eiwitproductie 

realiseren zij een extra melkopbrengst 

van € 165,- per koe per jaar ten opzichte 

van niet-klanten. In dit artikel een over-

zicht van de agroscoop-cijfers van 2013 

ten opzichte van 2012. 

in de tabel staan de resultaten van 2012 

en 2013 van klanten van ForFarmers  

Hendrix die deelnemen aan agroscoop 

met daarnaast tevens het landelijk 

gemiddelde (Crv). Het afgelopen jaar is 

het gemiddeld aantal koeien per bedrijf 

toegenomen met 6 stuks tot 91 koeien, 

oftewel een toename van bijna 6%.  

de gemiddelde melkproductie per koe is 

afgelopen jaar gedaald met 1,9%. deze 

daling is waarschijnlijk het gevolg van 

een matige ruwvoerkwaliteit alsook van 

de groei van de veestapel. Het melkei-

witgehalte is met 3,58% vergelijkbaar 

met 2012 terwijl het melkvetgehalte  ten 

opzichte van 2012 met 0,02% is gestegen 

tot 4,46%. Het vet- en eiwitgehalte in  

2013 is respectievelijk 0,07% en 0,03% 

hoger dan het landelijk gemiddelde 

(Crv). ten opzichte van niet-ForFarmers 

Hendrix klanten is de vet- en eiwitpro-

ductie 34 kg hoger. dit resulteert in een 

extra melkopbrengst van € 165,- per koe 

per jaar. 

levensproductie opnieuw gestegen

de levensproductie bij afvoer is een 

belangrijk duurzaamheidskengetal. 

afgelopen jaar is de levensproductie van 

afgevoerde dieren opnieuw toegenomen: 

deze is ten opzichte van 2012 gestegen 

met 421 kg per koe en bedraagt nu 

31.359 kg melk. dit is deels te verklaren 

doordat koeien langer zijn aangehou-

den. de levensproductie van afgevoerde 

dieren is bij klanten van ForFarmers 

Hendrix 608 kg hoger dan het landelijk 

gemiddelde. een hogere productie bij 

afvoer levert een financieel voordeel op 

doordat de opfokkosten per liter melk 

(afschrijving) lager zijn. 

Crv* ForFarmers Hendrix
 2012/2013 2012 2013
aantal koeien, rollend jr 87 86 91

Kg. melk, rollend jr 8.217 8.531 8.371

eiwit %, rollend jr 3,55 3,58 3,58

vet %, rollend jr 4,39 4,44 4,46

Ureum, tankmelk  20 21

Kg. vet, rollend jr 361 379 373

Kg. eiwit, rollend jr 292 305 300

Kg. vet+eiwit, rollend jr 652 684 673

Productie pet afgev. melkkoe 30.751 30.938 31.359

Agroscoop app
met de agroscoop app kunt u waar 

en wanneer u wilt uw gegevens 

checken. Handig! de app is te 

downloaden via de app store of 

google Play. 

*) Landelijk gemiddelde (inclusief klanten ForFarmers Hendrix) september 2012 t/m augustus 2013

NRM: Uitreiking 
Agroscoopbokaal
Jaarlijks reikt ForFarmers Hendrix de 

agroscoopbokaal  uit aan een melkveehouder 

die op een specifiek onderdeel uitzonderlijk 

heeft gepresteerd. dit jaar is gekeken naar het 

kengetal ‘levensproductie’. op vrijdag 27 juni 

maken we tijdens de nrm de winnaar van de 

agroscoop-bokaal bekend. 

Wat is Agroscoop? 
agroscoop is het monitoringsprogramma dat 

technische en economische kengetallen van 

uw bedrijf in beeld brengt. gegevens van zuivel, 

Crv en voerleveranties worden bij elkaar 

gebracht zodat u samen met uw specialist 

de prestaties van uw veestapel kunt monito-

ren. deze gegevens kunnen gebruikt worden 

in het dagelijks management. na iedere 

melkcontrole ontvangt u attenties van koeien 

die afwijkend presteren alsook grafieken met 

het verloop van de melkproductie en vet- en 

eiwitgehaltes en overzichten van voerverbruik 

en voerkosten. deze informatie maakt het voor 

u mogelijk om de juiste beslissingen te kunnen 

nemen. daarnaast zijn de cijfers uit agroscoop 

ook uitermate geschikt om de prestaties van 

uw bedrijf te vergelijken met uw doelstellingen 

en om deze te vergelijken met andere bedrijven 

van dezelfde omvang. 

Wilt u ook deelnemen aan agroscoop? meld dit 

dan bij uw specialist. 
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Feedmix rv is een stapelbaar product, 

gemaakt van tarwegistconcentraat  

(ProtiWanze) en sojahullen. door het 

vloeibare tarwegistconcentraat te men-

gen met de droge grondstof sojahullen, 

krijg je een stapelbaar product met ruw-

voereigenschappen. dankzij toevoeging 

van een uniek conserveringsmiddel blijft 

het product circa vier weken goed zonder 

in te kuilen. BoCm PaULs introduceerde 

dit conserveringszuur 2,5 jaar geleden. 

Om in te spelen op een toenemende vraag 

naar ruwvoervervangers is ruwvoer-

vervanger FeedMix rV geïntroduceerd. 

dankzij kennisuitwisseling met het 

engelse zusterbedrijf BOCM PaUlS is het 

product nu voor Nederlandse veehouders 

beschikbaar. Melkveehouders Gudie en 

Johan Haverkate  uit ambt-delden zijn 

enthousiast.   

 reportage

arbeidsgemak en veilig inzetbaar

Feedmix rv staat garant voor 

arbeidsgemak : het product hoeft niet te 

worden ingekuild en kan zo met gras en 

mais in het rantsoen ingerekend worden. 

voor de broers Haverkate  was deze 

informatie voldoende  om Feedmix rv te 

gaan bestellen. “de hoeveelheid graskuil 

van seizoen 2013 en de kwaliteit van deze 

kuilen viel erg tegen, daarom zochten we 

een ruwvoervervanger. onze melkvee-

specialist attendeerde ons op Feedmix 

rv. Het product is gemaakt van veilige, 

jaarrond beschikbare grondstoffen en 

“een smakelijke en gemakkelijk 
toepasbare ruwvoervervanger”

“goedkoper 
dan mais 
aankopen”

gudie Haverkate (links) en accountmanager tom niehof bespreken de inzet van Feedmix rv.
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wordt rechtstreeks uit de fabriek van 

ForFarmers  Hendrix in almelo geleverd.” 

Meerdere voordelen

eind februari ontving maatschap 

Haverkate  de eerste vracht. deze hebben 

ze in de sleufsilo gelegd waar de graskuil 

van 2013 had gelegen. door het aan de 

zijwand van de sleufsilo te leggen en 

goed aan te drukken, blijft het product 

mooi. Johan: “de tweede vracht konden 

we niet in de sleufsilo leggen, omdat we 

deze beschikbaar moesten houden voor 

de eerste snede van 2014. dus hebben 

we het product op eigen initiatief los op 

een verharding gelegd. achteraf was dit 

niet de beste optie, het product werd te 

droog. op basis van deze ervaring advi-

seren wij om, als de mogelijkheid er is, 

het product ergens tegenaan te leggen 

en goed aan te drukken.” 

accountmanager tom niehof adviseert 

om een voorraad voor circa vier weken 

aan te leggen. “Het maakt kosten-

technisch niet uit, de prijzen van de 

grondstoffen variëren niet snel. Op dit 

moment is de aankoop van Feedmix 

rv in verhouding zelfs goedkoper dan 

de aankoop van mais.” 

Het product is ook bedoeld als goed-

koper alternatief, de verkoopprijs zit op 

85% van de voederwaardeprijs, met als 

extra voordelen meer arbeidsgemak 

en minder inkuilkosten. daarnaast is 

Feedmix rv een veilig, uitgebalanceerd 

product: een correctie van het rantsoen 

voor energie of eiwit is niet nodig en 

vanwege een lage verzuringsindex (vi) 

is er geen risico op pensverzuring. 

Toename melkproductie

Bij de broers Haverkate is de introductie 

van de ruwvoervervanger in de smaak 

gevallen. “Het is een smakelijk product, 

smakelijker dan vele andere ruwvoer-

vervangers en het is gemakkelijk te 

bewaren. de koeien presteren er prima 

op; de melkproductie is met circa 1 kg/

koe/dag toegenomen en de vet-eiwit-

verhouding is gunstiger geworden. We 

verstrekken het nu ook aan het jongvee. 

We combineren Feedmix rv daar met 

een grotere hoeveelheid stro. dat bevalt 

ons prima, we kunnen met minder 

graskuil toe en de dieren blijven prima 

in conditie.”

Bedrijfsgegevens: 
de broers gudie en Johan Haverkate 

hebben een melkvee- en vleesvar-

kensbedrijf in ambt-delden. Johans 

zoon rik zit ook in maatschap, hij 

gaat het bedrijf overnemen. Ze 

houden 110 melkkoeien en 3.600 

vleesvarkens en melken een quotum 

van ruim een miljoen kg melk. Bij het 

bedrijf hoort 70 hectare grond.  

er wordt een tmr gevoerd, bestaan-

de uit: 3,7 kg ds graskuil, 10,5 kg ds 

maiskuil, 1,4 kg ds Feedmix rv,  

1,3 kg ds tgC grainpro, 1,8 kg ds 

Unimix 472, 3,1 kg ds Blendix meel 

Haverkate. 

de ambitie van de veehouders is: 

behoud van het familiebedrijf met 

goede resultaten bij melkvee en 

vleesvarkens.
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Zomerbemesting 

Kaliumgebrek geeft een lagere 
drogestof- en ruw eiwitopbrengst
Bij de bemesting van grasland is kalium 

vaak een vergeten element, terwijl dit 

element voor de plant juist zeer waar-

devol is. Kalium speelt een belangrijke 

rol bij  de waterhuishouding en het 

transport van voedingsstoffen in de 

plant. Vooral in de zomermaanden is het 

belangrijk dat er voldoende kalium 

beschikbaar is. Het gewas is dan 

droogte toleranter en blijft beter door-

groeien waardoor het tevens vitaler is. 

als gevolg van lagere drijfmestgiften en 

een lager kaliumgehalte in drijfmest komt 

een kaliumtekort op grasland steeds 

vaker voor. daarnaast kan er, vanwege de 

aangescherpte derogatienorm, in bepaalde 

gebieden minder drijfmest worden uitge-

reden. de aanvoer van stikstof, fosfaat en 

kalium uit drijfmest is hierdoor lager. een 

voorbeeld: een drijfmestgift van 55 kuub 

levert gemiddeld 304 kg kalium. Bij een 

oogst van twaalf ton drogestof per hectare 

wordt circa 432 kg kalium onttrokken. dit 

vraagt in dit voorbeeld om een aanvulling 

van 128 kg kalium uit kunstmest (zie tabel). 

Belang van kalium

Kalium is van essentieel belang  voor 

de groei en gezondheid van het gewas. 

Het zorgt voor een optimaal transport in 

de plant en stimuleert onder andere de 

opname van stikstof door de plant. dit is 

positief voor de stikstofefficiëntie, want 

zonder extra  aanvoer van stikstof wordt 

er meer stikstof uit de bodem opgeno-

men en heeft het gewas een hoger ruw 

eiwitgehalte. Kaliumgebrek is te zien aan 

dorre of gele bladpunten aan het gewas. 

Onderzoeksresultaten

Uit meerjarig onderzoek van ForFarmers 

Hendrix blijkt dat de drogestofopbrengst 

en het ruw eiwitgehalte toenemen door 

het bijbemesten van kalium. Zo is door 

extra kalibemesting een tot 30% hogere 

ruw eiwitopbrengst en een 13% hogere 

drogestofopbrengst te realiseren. de 

proeven zijn uitgevoerd op percelen 

zandgrond en de toedieningen varieer-

den tussen 60, 100 en 150 kilo zuivere 

kali. 

adviezen en meststoffen op maat 

Binnen het ForFarmers Hendrix assor-

timent jaarrondmeststoffen zit kalium 

in de zomermeststoffen grasgroen Kali 

en grasgroen Zomer. ook kunt u een 

enkelvoudige kalimeststof, zoals Kali 60 

of Kali 40, toepassen. 

de kalibemesting is afhankelijk van de 

gewasbehoefte en de kalitoestand in de 

bodem. Wanneer het K-getal in de bodem 

onder de 18 ligt adviseren we grasgroen 

Kali. Ligt het K-getal tussen de 18 - 25 

dan is grasgroen Zomer een beter alter-

natief. op bodems met een K-getal >25 

heeft een kaliumbemesting weinig tot 

geen effect. een overmaat aan kalium is 

ongunstig voor het element magnesium, 

deze wordt dan verdrongen. 

Wilt u ter bevordering van de smake-

lijkheid van grasland bewust natrium 

strooien, dan is de meststof naKamag 

een prima alternatief. 

Kalium: 

•  Stuurt de waterhuishouding en 

verbetert de waterbenutting

•  Bevordert het transport van 

specifieke voedingsstoffen in 

de plant

•  Ondersteunt de opbouw van 

kool-hydraten en suikers

•  Versterkt het celweefsel en de 

resistentie tegen kroonroest

• Zorgt voor een vitaler gewas

meststof n-totaal K2o so3 mgo na2o

grasgroen Kali 13 23 5 2 8

grasgroen Zomer 20 12 1 3 5

naKamag 0 11 10 5 27

Kali 60 0 60 0 0 0

Kali 40 0 40 12 6 4

assortiment zomermeststoffen met kalium in procent per 100 kg

Kaliumbehoefte gewas Kaliumaanvoer uit
55 m3 rundveedrijfmest

K2o nodig uit kunstmest

Bij 9 ton ds/ha: 325 kg 304 21

Bij 12 ton ds/ha: 432 kg 304 128

n-totaal = stikstof totaal, K2o = kalium, so3 = zwavel, mgo = magnesium en na2o = natrium. 
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de specialist

ForFarmers Hendrix heeft vijf technisch 

specialisten in dienst die een belangrijke 

kennisbron vormen voor de melkveespe-

cialisten. Pierre van Oort is technische 

specialist in het zuiden en door agrivak-

net uitgeroepen tot ‘Beste bedrijfsadvi-

seur van het jaar 2013’. 

de technisch specialist heeft een gevari-

eerd takenpakket. voor de helft van zijn 

werkweek werkt hij als melkveespecialist 

met eigen klanten, de andere tijd onder-

steunt hij de collega-melkveespecialisten 

om waar nodig dieper op de technische 

resultaten in te gaan. 

van oort werkt nu twee jaar in de rol van 

technisch specialist, daarnaast heeft hij 

thuis een melkveebedrijf. “als technisch 

specialist ben ik verantwoordelijk voor 

kennisoverdracht aan en ondersteuning 

van een team van specialisten. de twintig 

melkveespecialisten in mijn team spreek 

ik regelmatig. van hen hoor ik wat er 

bij melkveehouders speelt en waar zij 

behoefte aan hebben. anderzijds word ik 

vanuit het nutritie- en innovatie centrum 

van ForFarmers op de hoogte gehouden 

over de nieuwste voerconcepten en ad-

“ik ondersteun de melkveespecialisten 
met nieuwe kennis en advies”

Pierre van oort, technisch specialist melkvee

viezen en werk ik samen met de product-

manager melkvee om voer- en advies-

programma’s verder te ontwikkelen, zoals 

ons rantsoen berekeningsprogramma”, 

zegt van oort.

tevens geeft van oort op regiotaps en 

studieavonden presentaties voor boeren, 

traint hij specialisten en leidt hij nieuwe 

medewerkers op. “ik luister naar de 

behoefte van het team en leg de focus op 

het efficiënt met (ruw)voer omgaan.”

Fotobijschrift: Pierre van oort (wijzend) in gesprek 

met accountmanager Peter ramakers. 
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 Keuzeproces

Optimalisatie melkproductie op robotbedrijven 

Het aantal melkveebedrijven met een auto-

matisch melksysteem is afgelopen jaar 

met acht procent gestegen. eén op de vijf 

melkveebedrijven heeft één of meerdere 

melkrobots. Voor de begeleiding van deze 

bedrijven beschikt ForFarmers Hendrix 

over aMS-specialisten. Zij geven advies bij 

het omschakelen van een melkstal naar 

robotmelken en vervolgens het optimali-

seren van voeding en management, zodat 

u maximaal rendement uit uw melkrobot 

haalt. 

met hun kennis van alle typen robots en 

jarenlange ervaring op robotbedrijven, 

fungeren de ams-specialisten als ken-

nisbron voor robotmelkers en veehou-

ders die overwegen om een melkrobot 

aan te schaffen. Bij nieuwbouw levert de 

ams-specialist de kennis met betrek-

king tot het inpassen van de robot in 

de stal. samen met de adviseurs van 

FarmConsult spelen zij een belangrijke 

rol bij de advisering (zie kader).  

Specialistische kennis en ervaring

de ams-specialisten bekijken de situatie 

vanuit de robot én de koe.

• Vanuit de robot

de hoeveelheid data die uit een robot 

komt is ongekend. met behulp van het ro-

bot analyse Programma (raP) wordt de 

stroom van cijfers vertaald naar praktisch 

toepasbare informatie waarmee u meer 

inzicht krijgt in de prestatie van uw melk-

robot. met deze inzichten kan gericht 

worden bijgestuurd om het management 

te optimaliseren. door de verschillende 

instellingen te optimaliseren haalt u 

meer rendement uit uw melkrobot. 

• Vanuit de koe…

de optimalisatie van het bezoekgedrag is 

een belangrijk aandachtspunt bij automa-

tisch melken. goed bezoekgedrag begint 

bij gezonde koeien. gezonde koeien gaan 

vaker naar de robot. Hierdoor kan het 

aantal melkingen op een juiste manier 

worden geoptimaliseerd. dit betekent 

Melkproductie (7 dgn gem) Aantal melkingen per dag
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een raP-analyse haalt specifieke informatie naar boven voor extra inzicht in de prestatie van de melkrobot. 
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Optimalisatie melkproductie op robotbedrijven 

Veehouder Hein Bakker uit ambt-delden kiest voor nieuw-

bouw van een 0-6-0 stal voor 160 koeien met twee lely melk-

robots. “In 2015 schakelen we over van vleesvee naar melk-

vee. We willen dan gebruikmaken van melkrobots omdat dit 

meer flexibiliteit van onze dagindeling geeft. Ook verwachten 

we dan meer rust in de veestapel, de koeien bepalen hun eigen 

dagindeling. en we kunnen dan gemakkelijker per koe sturen.” 

Via de vleesvee specialist van ForFarmers Hendrix is aMS-

specialist Paul Schutte benaderd. Paul heeft met familie 

Bakker om tafel gezeten om de voor- en nadelen van een au-

tomatisch melksysteem goed door te spreken. Ze zijn samen 

op pad geweest om verschillende stallen en melksystemen te 

bekijken. FarmConsult is benaderd voor de nieuwbouw. Hein: 

“de adviseurs van FarmConsult hebben een prima beeld van 

hoe je een toekomstericht melkveebedrijf moet opzetten. 

Zij hebben me daar goed bij kunnen adviseren. Verder heeft 

FarmConsult vooroverleg met de gemeente gehad. daardoor 

weten ze exact aan welke wetten en regels we ons moeten 

Keuzeproces bij nieuwbouw met automatisch melksysteem

meer rendement uit de melkrobot. Zijn 

uw koeien gezond, dan hoeft u ze minder 

vaak op te halen om naar de robot te 

gaan. daardoor heeft u meer arbeids-

gemak. voeding heeft een grote invloed 

op de gezondheid van uw koeien. Zorg 

voor een optimaal stal- of weiderant-

soen. verstrek bovendien extra smakelijk 

krachtvoer in de melkrobot, zodat de 

koeien gestimuleerd worden om vaker 

naar de robot te gaan.

iedere bedrijfssituatie is anders. met 

hun brede kennis en ervaring komen de 

ams-specialisten altijd tot een passende 

oplossing met als doel een maximale be-

nutting van de melkrobot op uw bedrijf.

wist u dat? 

• Het heel belangrijk is om het melksysteem weloverwogen te kiezen? De keuzemo 

   tieven voor een automatisch melksysteem verschillen behoorlijk van een melkstal.    

   de ervaringen van collega-melkveehouders kunnen u helpen bij uw keuze. 

•  Een melkrobot meer flexibiliteit van arbeid en minder arbeidsbelasting geeft, maar 

wel hogere aanschaf- en onderhoudskosten met zich meebrengt?

• De stalindeling mede afhangt van het type melkrobot? 

• FarmConsult de benodigde kennis in huis heeft om u te adviseren over een  

    optimaal stalontwerp met juiste indeling, loopruimte en routing? 

•  ForFarmers Hendrix vijf AMSspecialisten heeft? Zij bieden extra ondersteuning, 

aan de melkveespecialisten bij het beantwoorden van al uw vragen met betrekking 

tot robotmelken. 

• De AMSspecialisten worden bijvoorbeeld ingeschakeld bij de voorbereidende fase  

    en de opstart van het melken met een melkrobot. verder vervullen zij een rol bij het  

   verder optimaliseren van voeding en management om het maximale rendement uit  

   uw melkrobot te halen. 

houden. Hier hadden we profijt van bij het zo compleet mo-

gelijk indienen van de vergunningaanvraag.” Ook is er volop 

aandacht geweest voor de stalindeling. Hein: “We hebben 

samen met FarmConsult om tafel gezeten om onze wensen 

ten aanzien van het robotmelken, de separatiemogelijkheden, 

een behandelruimte en strohokken in het ontwerp mee te 

nemen. dit alles is in een bestek uitgetekend. We hebben ons 

uitgebreid laten informeren, zijn op pad geweest om andere 

stallen te bezoeken. daarnaast hebben diverse leveranciers 

bij ons aan tafel gezeten. Zodoende hebben we een goed beeld 

gekregen van onze ideale stal.” 

 

Bij de voorbereiding en opstart van het automatisch melk-

systeem zal aMS-specialist Paul Schutte familie Bakker extra 

ondersteunen en begeleiden. Paul: “Bij de melkrobot zijn zeer 

veel instellingen mogelijk en je moet regelmatig bijsturen. Ik 

geef de veehouder praktische tips en trucs mee die helpen bij 

het krijgen van een dagelijkse routine bij het robotmelken.”

11



Boeren met ambitie

ForFarmers Hendrix Postbus 91, 7240 aB Lochem, t +31 (0)573 28 88 00,  
F +31(0)573 28 88 99, info@forfarmershendrix.nl, www.forfarmershendrix.nl

Kort nieuws

Brok’nproat

NrM: Ontmoet de toppers
Nog even en dan barst het grootste 

koeienfeest van Nederland weer los: 

de NrM. Ook dit jaar zijn wij present 

om met u bij te praten en samen de 

topkoeien van Nederland te bekijken. 

Komt u ook? 

tijdens de nrm besteden wij aandacht 

aan de kalveropfok. Want de kalveren 

van nu zijn de toppers van de toekomst. 

Welke kalveren worden honderdtonners 

en realiseren het hoogste saldo? onze 

vita-voedingsaanpak voor jongvee biedt 

ondersteuning om de kalveren van nu te 

laten ontwikkelen tot topkoeien voor de 

toekomst. naast uw vertrouwde specialist  

zijn er ook jongveeopfokspecialisten aan-

wezig. Zij informeren u over de jongveeop-

fok en adviseren u over het totaalconcept 

waarbij naast voeding en gezondheid 

bijvoorbeeld ook huisvesting en klimaat 

aan bod komen. met als doel een pro-

bleemloze opfok van kalf tot vaars. Eén 

van de speerpunten van onze  

vita-voedingsaanpak is de jeugdgroei. de 

jeugdgroei bepaalt in sterke mate de latere 

melkproductie. vaak zien we dat veehou-

ders de groei van hun jongvee ‘met het 

oog’ in de gaten houden. We dagen u uit 

om uw ogen te testen...doe mee aan onze 

prijsvraag. raad de borstomvang en het 

gewicht van de kalveren op onze stand. 

melkveehouder Brummelhuis bedacht 

een kalvertaxi voor het verplaatsen 

van kalveren. melkveehouder Haijtink 

ontwikkelde een emmerwasrek 

voor het goed kunnen reinigen van 

milkbars en emmers van melkrobots. 

Beide zijn door de jury van het inno-

vatiefonds beloond met € 1.000,-.  

Lees meer over de innovaties op  

www.farmersforfarmers.eu. 

winnaars 
Innovatiefonds

agenda
ForFarmers Hendrix nodigt u van 

harte uit een bezoek te brengen aan:

20 juni: open dag familie Uiterwijk, 

Koeweg 6 in Loon. 

27-28 juni: nrm, iJsselhallen,  

rieteweg 4 in Zwolle. 

5 juli: open dag familie rovers, 

Hespelaar 6, den Hout. 11-16 uur. 

9 september: open dag ruwvoer de-

monstratieveld ‘melkers van morgen’, 

KtC de marke in Hengelo (gld.).  

Houd onze website of de website 

van uw dealer  in de gaten voor meer 

informatie  over deze bijeenkomsten 

of voor andere activiteiten, waar u 

ons kunt treffen.   

Houd de pens gezond tijdens hitte-

stress. verstrek 200 gram/koe/dag 

in de hittestressperiode en blijf dit 

voeren tot één week na de hittestress

periode. 

Tip: Univit Buffer


