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Maak kans op een Proud to be a Farmer-overall.

Post, e-mail, whatsapp, webinars, live

Vul de enquête in en maak kans op…

bijeenkomsten, video’s en berichten op

Via een enquête nodigen we je uit om een

social media: ForFarmers zet een breed

aantal vragen te beantwoorden over jouw

scala aan middelen en kanalen in om

voorkeuren in communicatie en infor

informatie met jou te delen. Bijvoor-

matievoorziening vanuit ForFarmers.

beeld actuele tips van onze specialis-

Daar stellen we wat tegenover. Iedere 50e

ten, een mooie reportage bij een

deelnemer krijgt onze zeer gewilde Proud

collega-veehouder, een leuke video,

to be a Farmer-overall.

een uitnodiging voor een bijeenkomst of
de introductie van een nieuw product.

Met de resultaten van deze enquête

Maar waar heb jij behoefte aan?

hopen wij nog beter aan jullie wensen te
kunnen voldoen.

Colofon
Voertaal is een uitgave van ForFarmers.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de regionale ForFarmers dealer of bij
ForFarmers, Lochem.
Tel. 0573 – 288 800
E-mail: voertaal@forfarmers.eu
www.forfarmers.nl
In ons privacy statement op www.forfarmers.nl
staat hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens. Wenst u geen (marketing)communicatie
van ForFarmers meer te ontvangen, dan kunt u dit
aangeven via www.forfarmers.nl/mijn-gegevens.
Overname van artikelen is mogelijk na toestemming
van de redactie en met bronvermelding.
Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

De mogelijkheden om te communiceren
zijn de laatste jaren enorm toegenomen.

Ga direct naar www.forfarmers.nl/

Het is dus belangrijk om te weten hoe

communicatie of scan onderstaande

we jou het beste kunnen bereiken. Hoe

QR-code en beantwoord de vragen via je

ontvang jij het liefst informatie van

mobiele telefoon.

ForFarmers? Wat lees en bekijk jij wel
en niet? En heb je daarbij nog tips voor

Dank voor je

ons?

deelname!
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Actueel

Hoe zet je de hoge melkprijs om in een
maximaal voersaldo?
De melkprijs is momenteel ongekend

1. Voer het beste ruwvoer

hoog. Maar de (kracht)voerkosten en

Voer in de zomer je allerbeste ruwvoer,

prijzen van kunstmest, diesel en

meestal de eerste snede. Door de

energie zijn ook enorm gestegen. Hoe

hogere buitentemperatuur staat de

profiteer je nu maximaal van de hoge

voeropname onder druk. Met een

melkprijs? Sturen op hoog voersaldo,

smakelijke kuil hou je de koeien beter

melkgeld minus alle voerkosten, kan

aan het vreten.

hierbij een uitkomst zijn.
2. Verhoog het aandeel snijmais
Bij hoge voerprijzen gaat de focus over

in het rantsoen

het algemeen naar lage voerkosten.

Verhoog, afhankelijk van de graskwali-

Echter, bij een hoge melkprijs is het

teit, het aandeel snijmais in het rant-

melk. Ondanks de hogere voerprijs kan

maar de vraag of dit leidt tot het hoogste

soen. Snijmais stimuleert de voerop-

het momenteel zeker uit om een kilo

rendement. Op dit moment zien we dat

name en de melkproductie, omdat het

extra te voeren, zolang de benodigde

bedrijven met de laagste voerkosten per

veel energie bevat en altijd smakelijk is.

liters melk er ook uitkomen. Bij de
huidige prijsniveaus voor voer en melk

kilo melk zeker niet het hoogste voersaldo halen. Sturen op melkproductie
heeft met de huidige melkprijzen een

3. Investeer in de droge en
verse koeien

stijgt het voersaldo bij het voeren van
een kilo extra brok nog altijd met 25 tot

grotere invloed op het voersaldo per koe

De kwaliteit van de droogstand en start

30 cent per koe per dag. Het rendement

en daarmee het totale bedrijfsresultaat.

van de lactatie bepalen hoe hoog de

van een kilo extra brok is nog nooit zo

In verband met fluctuerende prijzen is

melkproductie van nieuwmelkte koeien

hoog geweest. Het is wel belangrijk om

het belangrijk om het voersaldo bij voor-

gaat zijn. Besteed daarom, zeker in de

hierbij te kiezen voor een rustig

keur minimaal eens per maand te

zomermaanden, extra aandacht aan

verteerbare brok.

berekenen.

deze groep koeien. Voeropname tijdens
de droogstand is hierin enorm belangrijk. Deze groep koeien verdient het

5. Voeg pensbestendige vetten
toe aan het rantsoen

meest smakelijke en frisse voer.

Pensbestendige vetten (MilkPower)

Verstrek elke dag vers voer. De verse

verhogen direct de energieopname van

koeien kun je ondersteunen met extra

de koe. Doordat de vetten pensbestendig

energierijke toevoegingen. Glucolac 40

zijn belasten ze de pens niet en geven ze

(droge variant) of Propyvital (vloeibare

dus geen risico op pensverzuring. Ook

variant) zijn energierijke producten

zien we dat koeien die MilkPower krijgen,

speciaal afgestemd op de behoefte van

de melkproductie tijdens en na de hitte

Profiteren van hoge melkprijs

de verse koe. Hiermee verklein je de

makkelijker vasthouden. Inzet van 250

Profiteren van de hoge melkprijs is

kans op slepende melkziekte.

gram pensbestendig vet (MilkPower HF

makkelijker gezegd dan gedaan in de

180) verhoogt de melkproductie met 1,2

zomermaanden. Hoe houd je in deze

4. Verhoog de krachtvoergift

liter per koe per dag en zorgt voor een

periode de melkproductie op peil, zodat

1 kilo krachtvoer extra zorgt, afhankelijk

vetstijging van 0,10%. Deze investering

je profiteert van de hoge melkprijs?

van het lactatiestadium van de veesta-

zorgt voor een extra voersaldo van

We geven vijf praktische tips.

pel, gemiddeld voor ca 1,3 liter extra

30 cent per koe per dag!
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Reportage Agroscoopbokaal

Harold, Sandra, Thom en Finn winnen de Agroscoopbokaal vanwege de grootste stijging in kg vet en eiwit.

Familie Gijmink wint de
Agroscoopbokaal Melkvee 2022
Familie Gijmink uit het Drentse Nieuw-

“We sturen bewust op hoge vet- en

Het sturen op hoge gehalten komt

lande, klant van dealer Snijders

eiwitgehalten”, vertelt Harold. “Dat is

terug in de hele bedrijfsvoering van

Wachtum, wint de Agroscoopbokaal

een strategische keuze, want het levert

Gijmink. Bij de ruwvoerproductie sturen

Melkvee 2022. Harold, Sandra en hun

onder de streep meer melkgeld op en

ze op een goede kwaliteit met een hoge

zonen Thom en Finn wisten met ongeveer

heeft geen consequenties voor de

DVE. Op het gebied van fokkerij zijn

140 melkkoeien de grootste stijging in

fosfaatklasse-indeling. Bovendien

hoge gehalten het belangrijkste

kilogrammen vet en eiwit van 2021 te

merk je dat als het goed loopt, ook de

selectiecriterium en in de zomer

realiseren: maar liefst 55,5 kilogram per

liters omhoog gaan.”

nemen ze extra maatregelen om een

koe per jaar. Het vetgehalte steeg met
+0,13 en het eiwitgehalte steeg met +0,10.

gehaltedip te voorkomen.
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Focus op hoge (vers)grasbenutting

Niet wegzakken in de zomer

“Wat we verder doen is dat we sinds

Familie Gijmink levert melk aan het

Ook in de zomermaanden is er aan-

twee jaar het gedrag van de koeien met

concept ‘Beter voor Koe, Natuur en

dacht voor de productiedoelen. “Om

behulp van oorsensoren monitoren”,

Boer’ van A-ware. Hierdoor bestaat het

jaarrond hoge gehalten te houden,

vertelt Sandra. “De extra inzichten

rantsoen van de koeien voor 80% uit

moet je zorgen dat de koeien in de

hebben ons veel gebracht. We hebben

graskuil. Een maximale benutting van

zomer niet teveel wegzakken in

meer grip gekregen op de vruchtbaar-

(vers) gras is dan ook een van de

productie”, vertelt Harold. De koeien

heid en op de voeropname. Dit resul-

speerpunten van de melkveehouders.

worden geweid volgens het ‘Nieuw

teert in minder gezondheidsproblemen,

Voordat het maaiseizoen begint, ligt er

Nederlands Weiden’-systeem en

meer melk en hogere gehalten bij de

een duidelijk maai- en bemestingsplan

krijgen iedere dag een vers perceel.

verse koeien.”

klaar. ”We sturen op een smakelijke,

Dat zorgt voor een stabiel grasaanbod

wat zwaardere eerste snede, zodat we

en een hoge opname van vers gras. Ook

Winnaars hebben een plan

deze het hele jaar kunnen voeren”,

wordt er Fatboost aan het rantsoen

De Agroscoopbokaalwinst van de

vertelt Harold. “Daarna maaien we

toegevoegd, wat zorgt voor hogere

familie Gijmink komt voor Gerco niet

bewust iedere vier weken voor kwalita-

gehalten in de melk bij weidegang.

helemaal onverwacht: “Familie Gijmink
werkt volgens de filosofie ‘Winnaars

tief goed kuilgras.” Omdat het rantsoen
uit meerdere graskuilen bestaat, is er

Goed kijken en monitoren

hebben een plan, verliezers een

de afgelopen jaren geïnvesteerd in extra

Melkveespecialist Gerco Wolbink is al

excuus’. Sandra en Harold hebben een

opslagcapaciteit. Zo kan er een voer-

ruim tien jaar de adviseur van de

duidelijk doel voor ogen en staan open

snelheid van minimaal twee meter per

Familie Gijmink. Harold: “Gerco houdt

voor advies. Ze durven zaken die minder

week worden gehaald. De voederwaarde

ons scherp. Hij helpt ons door goed te

goed gaan direct aan te pakken. Dat

blijft goed en de koeien krijgen een

kijken naar het voersaldo, zodat wat we

maakt ze de terechte winnaars van de

smakelijk rantsoen voorgeschoteld, wat

erin stoppen, ook echt wat oplevert

Agroscoopbokaal!”

voor een hoge voeropname zorgt.

onderaan de streep.”

Agroscoopbokaal
De Agroscoopbokaal is de jaarlijkse
prijs voor klanten van ForFarmers die
het afgelopen jaar een bijzondere
prestatie hebben geleverd in acht
sectoren. Het centrale thema dit jaar
is ‘For the Future of Farming’, waarbij
naast technische resultaten uit
Agroscoop, ook is gekeken naar
vooruitstrevende bedrijfsvoering en
pioniersmentaliteit. De winnaars van
2022 blinken uit in vakmanschap,
uiteenlopend van vernieuwende
bedrijfsvoering, duurzaamheid, zeer
goed dierenwelzijn of een hoge mate
van efficiëntie.
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Reportage jongveeopfok

VitaMilk Titan maakt kalveren fitter,
groter en sterker
Op het melkveebedrijf van Schep

te geven, kiest Verbeek sinds vorig jaar

Verbeek ziet meer glans op de kalveren

Holsteinsin Bergambacht (Z.-H.), klant

voor het veiligste melkpoeder uit het

en belangrijk: er zijn minder problemen

van dealer Landwaard Agro, krijgt de

assortiment van ForFarmers: VitaMilk

met diarree. “Ik heb de indruk dat ze met

kalveropfok veel aandacht. Vorig jaar

Titan. Titan combineert maximale

Titan over het rotavirus heen groeien.”

zijn ze overgestapt op de melkpoeder

veiligheid en maximale groei. Het

VitaMilk Titan. Deze kalvermelk geeft

bevat een hoog aandeel eiwit en vet

Werken met protocollen

mooie groeicijfers en duidelijk gezon-

en is laag in lactose en natrium om de

Op dit bedrijf wordt het werk gedaan door

dere kalveren.

kans op uitdroging te verlagen. Verder

de bedrijfsleider en enkele medewerkers,

ondersteunt Care+, een mengsel van

in totaal drie volwaardige arbeidskrachten.

De jonge kalveren op het melkveebedrijf

onder andere vitamines, mineralen,

Protocollen zijn belangrijk om uniforme

van Schep Holsteins komen duidelijk niks

sporenelementen en pre- en probiotica,

werkwijzen te borgen en fouten te

tekort. Ze ogen vitaal en fit en hebben

de weerstand en helpt het darminfecties

voorkomen. In de stal hangen borden

een mooie glans. De kalveren gaan van

te voorkomen. De kalveren krijgen deze

met de hoeveelheden voer per hok, die

eenlingboxen naar een omgebouwde
kapschuur waar zes strohokken zijn
gemaakt. Na de melkperiode gaan ze
naar een jongveestal. “We streven naar
een afkalfleeftijd van 22 maanden”,
vertelt Remco Verbeek, bedrijfsleider
op het 250-koeien tellende bedrijf.
“Daarom willen we een maximale groei
bij de kalveren realiseren, met goede

genummerd zijn. Ook liggen er afspraken

“VitaMilk Titan is dé
verzekeringspremie
om gezondheidsproblemen bij kalveren
te voorkomen.”

gezondheid.” De realiteit was echter dat
er bij de kalveren al een tijd wat druk op

melkpoeder tot een leeftijd van elf weken.

de (darm)gezondheid zat, met diarree tot

Door de kalveren regelmatig te wegen zijn

gevolg. Veroorzaakt door het rotavirus,

de groeicijfers van dit bedrijf in beeld. “De

bleek uit mestmonsters.

groei was eerst gemiddeld 830 gram per
dag en ligt de laatste metingen op 1.030

Veiligste melkpoeder

gram”, aldus Monique van Middelaar,

Om de kalveren meer bescherming mee

jongveespecialist bij ForFarmers.

vast, bijvoorbeeld wat te doen bij diarree.
Eigenlijk zou iedereen zo moeten werken,
vindt Van Middelaar, met of zonder
personeel. “Protocollair werken voorkomt
zeker bij de kalveropfok veel problemen.”

De protocollen bewijzen hun waarde

de i zetten. Dat is een continu proces;

groei erin houden en dit melkpoeder

rondom het aanmaken van de melk en

zo is de biestverstrekking de afgelopen

is dé verzekeringspremie om gezond

het uitdoseren via de melktaxi. Dat komt

jaren verbeterd en wordt de biestkwaliteit

heidsproblemen bij de kalveren te

immers nauwkeurig en een fout is zo

gemeten met een refractometer. Goede

voorkomen.”

gemaakt. Op dit bedrijf geven magneten

biest begint al bij de droogstand van de

op het hok in drie kleuren aan hoeveel

koeien. In overleg met de melkveespecia-

melk een kalf per voerbeurt krijgt. Deze

list zijn een aantal veranderingen doorge-

kleur correspondeert met de hendel op

voerd, waaronder een aangepast rantsoen

de melktaxi. Dat was trouwens een goede

en het bijvoeren van extra mineralen in

Het melkveebedrijf van Johan

investering om de kwaliteit te borgen,

verband met het voeren van hooi.

Schep in Bergambacht telt 250

Bedrijfsinfo

melkkoeien, 140 stuks jongvee en

aldus Verbeek. “Het is een stabiele factor
gebleken. We maken de melk op 43,5

Om het maximale uit de kalveren te halen

151 hectare grond. Op het bedrijf

graden Celsius en bij het laatste kalf

en de gezondheid verder te verbeteren,

zijn drie VAK werkzaam. Schep

is die nog altijd 42 graden.” De melk

wil Verbeek de suboptimale huisvesting

Holsteins heeft twee locaties met

gaat sinds enige tijd in een zogenoemde

van de jongste kalveren aanpakken.

in totaal 880 melkkoeien. Naast de

Milkbar. “Dat werkt veel beter dan

Daarom zijn nieuwe mobiele iglo’s

locatie in Zuid-Holland staat er nog

emmers, de kalveren kunnen op een

besteld. Ook zijn misschien nog verbete-

een bedrijf in Friesland.

natuurlijke manier drinken.”

ringen mogelijk in looplijnen en hygiëne
rondom de kalveropfok. Bijvoorbeeld altijd

Schep exploiteert vanuit de

werken van jonge naar oudere dieren en

hoofdvestiging in Schoonhoven

schoeisel per stal. “Aan de andere kant

diverse andere bedrijven waar

moet het wel praktisch blijven, dat is

onder in vastgoed, makelaardij

continu zoeken naar het optimum.”

en paardenhouderij.

Eén ding is zeker: VitaMilk Titan blijft
de bedrijfsleider voeren. “We willen de

Monique van Middelaar en Remco Verbeek
bespreken de jongveeopfok.

Qua vast voer krijgen ze van nul tot vier
maanden onbeperkt hooi en daarna een
berekend jongveerantsoen verstrekt.
Tot maximaal acht maanden leeftijd
krijgen de kalveren jongveevoer van
ForFarmers: de Vitabrok Compleet. “Eén
broksoort gaat prima. Er zijn dan geen
voerovergangen en met personeel is dat
gemakkelijker werken.”
Puntjes op de i zetten
De huidige aanpak bevalt de bedrijfsleider prima en hij ziet geen enkele reden
om terug te schakelen naar een andere
melkpoeder of voerstrategie. Wel wil Verbeek de komende tijd met Van Middelaar
en zijn dierenarts de puntjes verder op

Test het zelf!

Fitter, groter, sterker met VitaMilk Titan
Op een veilige manier, maximale

Daarnaast zorgt de unieke samenstelling

groei bij de kalveren behalen? Met

van dit melkpoeder voor een optimale

VitaMilk Titan geef je jouw kalveren

vochtbalans in het kalf, waardoor de kans

een topstart!

op diarree flink wordt verminderd.

VitaMilk Titan bevat:

Zelf het effect van
VitaMilk Titan ervaren?

• Een hoog eiwitaandeel (25%): 		
voor een maximale groei in 		

Ga naar www.forfarmers.nl/titan,

de eerste levensweken

lees meer en vraag een gratis

•	En een hoog vetaandeel (23%):
voor voldoende energie rondom 		
het spenen, voor minder kans
op terugval na het spenen

proefzak aan!
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Reportage robotdata

“Ik wil het bedrijf in de toekomst
alleen kunnen draaien”
Robotspecialist Erik Hofman bespreekt het rantsoen met Hinne en Marcel de Jong (v.l.n.r.).

Hinne de Jong runt samen met zijn

achter de computer te zitten”, vertelt

ren. Moeten we het rantsoen aanpassen?

zoon Marcel een melkveebedrijf met

Marcel, “dus voor de diepteanalyse van de

Dan nemen we contact op met ForFar-

200 koeien in het Friese Siegerswoude

robotdata schakelen we Erik in.” Met RAP,

mers-dealer Van Breden om vlot over te

en zijn klant bij ForFarmers-dealer

het robotanalyseprogramma van

kunnen schakelen op het besproken

Van Breden. In de toekomst wil Marcel

ForFarmers, heeft robotspecialist Erik

rantsoen.”

het melkveebedrijf volledig alleen

Hofman de belangrijkste punten snel in

kunnen draaien, daarom werken ze

beeld. Aan de keukentafel presenteert

Opstart verse koeien was aandachtspunt

hard aan optimalisatie van de

Erik de belangrijkste zaken op de

In 2021 molk het bedrijf 170 koeien met

bedrijfsprocessen en het verhogen van

computer. “Met RAP hebben we snel

drie robots. De robots zaten vol en niet alle

de arbeidsefficiëntie. Door effectief

inzichtelijk welke koeien afwijken ten

koeien hadden een ligbox. Toen kwam de

gebruik te maken van robotdata

opzichte van het gemiddelde”, vertelt Erik.

opstart van de verse koeien regelmatig als

wisten Marcel en Hinne afgelopen jaar,
in samenspraak met robotspecialist
Erik Hofman, een stap te maken van
1,8 miljoen kg melk naar ruim 2 miljoen kg afgeleverde melk.

“Zelf zit ik liever niet
te veel achter de
computer”

aandachtspunt uit de analyse naar voren.
Erik: “De verse koeien waren niet fit en het
aantal melkingen was niet in verhouding
met het aantal liters. Koeien die 45 liter
melk kunnen geven, kwamen maar twee
keer naar de robot. We ontdekten dat dit

Hinne en Marcel de Jong maken veel

“Zien we veel van dezelfde soort afwijkin-

kwam door te weinig ruimte op de robot en

gebruik van robotdata. Dagelijks pakken

gen, dan kunnen we dat vaak linken aan

door de hiërarchie in de stal. De verse

ze tijdens een ronde door de stal de Lely

een bepaald onderdeel van het manage-

koeien hadden het zwaar.” Helaas werd dit

Horizon-app met werklijsten erbij. Zo

ment. Zo weten we precies waar er het

een voorbode voor slepende melkziekte, zo

hebben ze de attentiekoeien goed in

beste actie kan worden ondernomen om

bleek. “Marcel en Hinne zorgen er altijd

beeld. “Maar ik hou er niet van om veel

de bedrijfsvoering verder te optimalise-

voor dat de zieke koeien er weer helemaal

“Data combineren met bevindingen in de stal”
Waar let een robotspecialist op bij het

Ook is het belangrijk om je te realiseren

uier heeft ook tijd nodig om te her-

maken van een analyse? De cijfers

dat cijfers altijd gemiddelden zijn. Dat

stellen en dat gebeurde bij deze koeien

worden altijd gecombineerd met de

betekent dat er zowel naar boven als naar

onvoldoende. Inmiddels zien we dat de

bevindingen in de stal. Robotspecialist

beneden grote uitschieters kunnen zijn.

uiergezondheid weer een stuk beter is.”

Erik Hofman: “Ik ga bijvoorbeeld altijd

“Dit voorjaar zagen we bijvoorbeeld dat

op zoek naar de arbeid achter de

het aantal melkingen bij de familie De

robotcijfers: hoeveel moeite kost het

Jong op 3,4 zat. De RAP-analyse liet zien

de veehouder om bijvoorbeeld 3,0

dat een aantal koeien de robot meer dan

melkingen te halen? Staan ze hiervoor

vijf keer per dag bezochten. Deze

dag en nacht in de stal om koeien op

bevinding, in combinatie met uiergezond-

te halen, of kunnen we het manage-

heidsproblemen, gaf aanleiding om het

ment zo bijsturen dat de koeien zelf

maximaal aantal melkingen te begrenzen

naar de robot lopen?”

op 4,5. Vaak melken is goed, maar een

bovenop komen, maar je wilt dit soort

te plaatsen. Hier hebben we een aparte

problemen liever voorkomen. Het is niet

groep met verse koeien van gemaakt,

fijn voor de koeien en het kost veel extra

zodat zij meer ruimte en rust krijgen”,

arbeidsuren”, refereert Erik.

vertelt Marcel. En dat is terug te zien in
de cijfers. “Het loopt nu echt beter op het

“Het loopt nu echt beter”

bedrijf. De verse koeien starten makkelij-

Hinne en Marcel zijn met hun toekomst

ker op, de Brix-waarde in de biest (maat

visie in het achterhoofd direct aan de slag

voor kwaliteit) is omhooggegaan en we

gegaan met een langetermijnoplossing.

zijn veel minder tijd kwijt aan probleem-

“De droge koeien gingen naar een aparte

koeien.” Ook de droge koeien hebben

stal met een krachtvoerbox waar de

voordeel van de nieuwe indeling. Ze

laatste drie weken voor afkalven de

hebben nu meer ruimte en een vrije

TransLac brok Calciumbinder wordt

uitloop naar de wei. “Voorheen zetten we

verstrekt ter ondersteuning van goed

de koeien die moesten kalven even apart,

afkalven en een probleemloze start. Door

maar nu gaat het afkalven zo gemakke-

het verhuizen van de droge koeien

lijk, dat we ze in de groep met droge

creëerden we ruimte om een vierde robot

koeien kunnen laten”, besluit Hinne.

Haal meer uit je
robotdata met RAP!
Haal je als robotmelker het maximale
uit je robot en benut je de volledige
potentie van je veestapel? De melkvee- en robotspecialisten van
ForFarmers beoordelen graag of het
samenspel tussen robotinstellingen,
voeding en gezondheid optimaal is.
Vaak blijkt dat kleine details een groot
verschil kunnen maken. En die details
halen onze robotspecialisten met het
unieke Robot Analyse Programma
(RAP) boven water!
Wat is RAP?
Het Robot Analyse Programmma
(RAP) verzamelt real-time en his
torische data uit de melkrobot. Deze
data worden overzichtelijk in beeld
gebracht door de robotspecialist en is
uniform bij elk robotmerk. De data
kunnen op kuddeniveau, lactatienummer maar ook op dierniveau worden
vergeleken en geanalyseerd.
Ook aan de slag met RAP? Kijk op
www.forfarmers.nl/RAP

De droge koeien in hun nieuwe verblijf.
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Boerenprotest

ForFarmers zij-aan-zij met de boeren
Woensdag 22 juni: een dag waarop

nen leveren niet het beoogde resultaat en

vlak is voor innovatieve oplossingen met een

geschiedenis is geschreven vanwege

hebben drastische gevolgen voor de

verdienmodel voor de boer, die perspectief

het grootste boerenprotest ooit. Het was

veehouderij, de voedselzekerheid en het

bieden voor de sector. Bijvoorbeeld door

een mooie, zonnige en saamhorige dag

landelijke gebied. Hiermee wordt onze

innovaties op het gebied van stalsystemen

waarop geweldig veel boeren én burgers

prachtige, vooruitstrevende en wereldwijd

en mestscheiding, -bewerking en/of

samen kwamen in het Gelderse Stroe.

erkende sector een enorme klap toegediend.

-vergisting, is verlaging van stikstof- en

Met 60.000 bezoekers en 20.000 trekkers
is een duidelijk signaal richting de politiek
gegeven.
ForFarmers, haar dochterbedrijven en
dealers en Coöperatie FromFarmers keuren

broeikasgasemissies met een interessant

“Blijven inzetten op
innovaties met
verdienmodel”

de gekozen route en daarmee samenhan-

verdienmodel voor veehouders goed
mogelijk. Een belangrijke randvoorwaarde
voor perspectief van deze innovaties is dat
kunstmestvervangers zo spoedig mogelijk
door de Europese Commissie worden
toegestaan. Hier zet ForFarmers zich met

gende onrealistische maatregelen vanuit de

De agrarische sector heeft de afgelopen

haar kennis en kunde voor in. Daarnaast

overheid af: de aangekondigde stikstofplan-

jaren juist daadkrachtig geïnnoveerd en zich

doen we dringend beroep op de (lokale)

steeds verder verduurzaamd. Dit is in onze

politiek en provinciale besturen om samen

ogen ook de gewenste richting naar de

met de boeren en de sector aan de slag te

toekomst. We zijn ervan overtuigd dat

gaan met eerder aangedragen plannen en

innoveren een veel snellere, goedkopere en

alternatieve oplossingen, voordat de schade

effectievere manier is om de milieudoelstel-

onherstelbaar is.

lingen te halen. Zo tonen berekeningen
bijvoorbeeld aan dat de kosten per kg

ForFarmers blijft de boeren ondersteunen,

ammoniakreductie door innoveren circa 10

daar waar mogelijk. Samen gaan we voor

tot 15 keer lager zijn dan door opkopen.

een toekomstbestendige agrarische sector,

Ook denkt ForFarmers dat er meer draag-

For the Future of Farming.
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Tips voor gezonde uiers

Extra aandacht voor
uiergezondheid in de zomer
Warme, broeierige dagen vragen extra

Controleer bij een verhoogd celgetal ook

blijven een bron van infectie voor de andere

aandacht voor de uiergezondheid. Bij de

de werking van de melkmachine. Worden

koeien. Heeft een koe meer dan vijf keer

huidige hoge melkprijs is het extra zuur

de koeien bijvoorbeeld volledig uitgemol-

achter elkaar een verhoogd celgetal op de

wanneer koeien uierontsteking krijgen en

ken, is de tepelvoering nog goed genoeg en

Agroscoop uitdraai? Dan wordt ze gezien als

hun melk bijna een week niet in de tank

staat het vacuüm goed afgesteld?

een koe met chronische uierontsteking.

bij uierontsteking of een verhoogd celgetal

Voorkom vliegen in de robotruimte

Betere uiergezondheid, hogere

ook indirect verlies door een verminderde

Een toename van vliegen is inherent aan de

melkproductie

melkproductie.

zomerse temperaturen. Vliegen maken

Health Protect is een nieuwe voertoevoeging

Melk uit een gezond uier bevat circa 50.000

koeien onrustig, met meer mislukte

die het celgetal kan verlagen. De unieke

cellen per milliliter. Een koe met een

melkingen tot gevolg. Wanneer dit te vaak

binding van Health Protect doodt gram

verhoogd celgetal (>200.000 cellen/ml) is

gebeurt, wordt de koe niet goed uitgemol-

positieve bacteriën (zoals Streptococcus

enorm veel energie kwijt aan het gezond

ken wat kan leiden tot uiergezondheidspro-

uberis, Streptococcus agalactiae, Staph.

houden van de uier. Deze energie kan ze

blemen. Hoe schoner de omgeving, hoe

Aureus en Coagulase-negatieve stafylokok-

niet benutten voor de melkproductie.

minder vliegen! Werk hygiënisch, zorg dat

ken) en is zeer effectief bij een lage dose-

Onderzoek toont aan dat per 50.000 extra

zowel de robotruimte als de melkopvang

ring. Onderzoek toont aan dat het celgetal

cellen/ml de melkproductie al gauw met

emmers schoon zijn. Vliegen hebben een

binnen vier tot acht weken met 50.000

circa 0,6 kg melk/koe/dag daalt. Met de

hekel aan luchtstromen. Hang een

cellen/ml wordt verlaagd. Ook het aantal

nieuwe voertoevoeging Health Protect kan

ventilator op in de robotruimte. Let daarbij

nieuwe koeien met een verhoogd celgetal

binnen vier tot acht weken een daling van

wel op dat de koeien goed gesprayed

daalt met 36% na inzet van Health Protect.

50.000 cellen/ml worden gerealiseerd.

worden en de ventilator niet alle spray de

Dit komt de melkproductie ten goede.

komt. Naast dit directe melkverlies heb je

lucht inblaast.
Tijdens warme, broeierige dagen, maar ook
iedere keer tijdens het melken, staat de

Voer koeien met chronische uierontsteking af

uiergezondheid onder druk. Werk bij

Hoe vervelend het ook is, koeien met een

voorkeur met handschoenen en uierdoeken

chronische uierontsteking die tijdens de

die na gebruik worden weggegooid. De

lactatie tevergeefs behandeld zijn en/of

kans op het overdragen van bacteriën

niet genezen zijn tijdens de droogstand,

tijdens het melken is namelijk groot!

kunnen beter afgevoerd worden. Ze zijn én

Health Protect in
het rantsoen
Health Protect is een nieuwe
voertoevoeging en kan gemakkelijk
op verschillende manieren aan het
rantsoen worden toegevoegd:
• Health Protect zit in het 		
mineralenmengsel Univit Uier
• Health Protect kan worden
opgenomen in een 		
maatwerkmeel (Blendix of
Selectmeel)
Health Protect is Non-GMO en dus
ook geschikt voor VLOG en VLOG
EU. Het product is exclusief
verkrijgbaar via ForFarmers.
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Ruwvoernieuws

Terrascoop

De eenvoudigste route van data
naar een ruwvoerteeltplan

Melkveehouder Marcel Meijer uit het Overijsselse Holthone (l) zet samen met ruwvoerteeltspecialist Emiel Strijkveen data om naar een praktisch ruwvoerteeltplan.

Wanneer je de ruwvoerteelt (verder) wilt

De voordelen van Terrascoop:

optimaliseren, kun je data gebruiken uit tal

• Alle ruwvoerdata op één plek en op

van bronnen, zoals mestplan, KringloopWijzer, bodem- en kuilmonsters enz.

ieder moment beschikbaar.
• Verbeterpunten worden direct 		

Maar hoe zet je de data uit deze bronnen

zichtbaar en omgezet naar acties.

om naar een praktisch plan? Dat is vaak

• Een ruwvoerteeltplan afgestemd op

nog een heel gepuzzel. ForFarmers kan
jou hierbij helpen met het online
programma Terrascoop.

het rantsoen van jouw koeien.
• Kortom, maximaal melken uit eigen
ruwvoer voor het hoogste rendement.

Alle relevante databronnen worden in

Meer weten?

Terrascoop gekoppeld zodat je alles in één

Ontdek hoe Terrascoop het planmatig

overzicht hebt. Dat bespaart heel wat tijd

telen van ruwvoer vergemakkelijkt en

en het werkt zeer eenvoudig! Zo kan onze

rendabeler maakt. Neem contact op met je

specialist vlot een optimaal teeltplan

melkveespecialist, accountmanager of

opstellen en haal je straks meer melk uit

regionale ForFarmers-dealer. Of laat je

eigen ruwvoer. Wie wil dat nou niet?

gegevens achter via het formulier op:
www.forfarmers.nl/terrascoop

MEER WETEN?
Bekijk hoe Terrascoop werkt in onze
video, scan daarvoor de QR-code.
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Topgrass Hydro Power

Een nieuw grasmengsel voor hoge
opbrengsten bij droge omstandigheden
Wil je binnenkort je grasland vernieuwen

mengsels ligt. Daarbij is het grote voordeel

en heb je te maken met droogtegevoelige

dat het onder droge omstandigheden goed

grond? Jarenlang onderzoek toont aan dat

blijft produceren. Door de diepe beworteling

grassoorten heel verschillend reageren op

draagt Topgrass Hydro Power meer bij aan

droogte en dat sommige soorten in staat

de opbouw van organische stof in de bodem

zijn onder droge omstandigheden prima

en daarmee ook aan het watervasthoudend

door te blijven produceren. Zoals het

vermogen van de grond. Ook de nutriënten-

nieuwe maaimengsel Topgrass Hydro

opname is beter, waardoor er minder

Power: deze is in staat om een ronde

uitspoeling optreedt.

beregenen uit te sparen en produceert
duidelijk meer drogestof.

Op basis van droogtetolerantie-index
Het jarenlange onderzoek van veredelings-

Een belangrijke component van Topgrass

bedrijf DLF, partnerbedrijf van

Hydro Power zijn speciaal voor

ForFarmers, heeft grote verschillen

ForFarmers uitgeselecteerde Festuloliums

aangetoond in de droogtetolerantie van

Innovatiecentrum ForFarmers) toont het

(Powergrass). Dit Powergrass is een

grassen. ForFarmers geeft op basis van

verschil in beworteling van v.l.n.r.: Riet-

kruising tussen beemdlangbloem of

deze onderzoeken bepaalde grasmengsels,

rietzwenkgras en lolium typen (Engels

waaronder het nieuwe grasmengsel

raaigras of Italiaans raaigras). Powergrass

Topgrass Hydro Power, het kenmerk

Hydro Power op onze website

is inmiddels dusdanig doorgeselecteerd dat

‘droogtetolerant’ mee. Is een mengsel voor-

www.forfarmers.nl/media in het

de voederwaarde grotendeels behouden

zien van dit kenmerk? Dan kan dit gras-

persbericht ‘ForFarmers introduceert

blijft, maar de productie aan drogestof en

mengsel goed met droogte omgaan.

nieuw weidemengsel voor droge

eiwit ruim boven die van de doorsnee

Lees meer over dit onderzoek en Topgrass

omstandigheden’.

Pak extra winst bij de hoge melkprijs
Meer melk uit eigen mais met inkuilmiddel SiloSolve
Met de huidige hoge voerprijzen is het
belangrijk om eigen ruwvoer
maximaal te benutten! Wist je dat na
het oogsten en inkuilen van snijmais
de verliezen aan drogestof en
voederwaarde kunnen oplopen tot wel
20%? Dit komt door veld-,
conserverings- en broeiverliezen.
Door deze verliezen te beperken,
wordt de voederwaarde van de mais
verhoogd, waardoor de koe er meer

van opneemt en meer melk produceert
uit eigen ruwvoer. Met het inkuilmiddel
SiloSolve FC zorg je voor behoud van
voederwaarde en een koele en
smakelijke maiskuil voor de koeien. Met
de huidige hoge voerkosten én een hoge
melkprijs, verdien je zo al snel zo’n 800
euro extra per hectare.
Meer weten of direct bestellen? Kijk op
forfarmers.nl/silosolve

Onderzoeker Ronald van Hal (Nutritie- en

zwenkgras, Powergrass, Engels raaigras
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Dealerbedrijf in beeld

V.l.n.r.: Dealereigenaren Michel Soppe, Karin Bast-Snijders en Luc Lufting.

“We doen meer dan alleen
rantsoenen berekenen”
Snijders Wachtum is al decennialang een begrip in Drenthe en
Noord-Overijssel. Het bedrijf is in 1913 opgericht door de
overgrootvader van Karin Bast-Snijders en werd later voort
gezet door haar opa en haar vader. Halverwege de jaren ‘80
werd Snijders dealer van ForFarmers-voorganger UTD.
Karin Bast-Snijders: “We bedienen een brede groep boeren,
van melkveehouders tot geiten-, schapen- en vleesveehouders.
Ook biologische boeren zijn bij ons aan het juiste adres.
Daarnaast hebben we een winkel voor ‘Boerderij, Dier en Tuin.”
Luc Lufting: “Wij staan zij-aan-zij met onze klanten, staan ze bij
met kennis van zaken om hun bedrijf te versterken. Service,
korte lijnen en betrouwbaarheid staan bij ons met stip voorop.
We willen méér doen dan een rantsoen berekenen.”
Michel Soppe: “We hebben een mooi team met de juiste mensen
op de juiste plek. En we ervaren de kracht van de samenwerking
met ForFarmers. Als dealer van ForFarmers beschikken we over
veel kennis en ervaring bij de medewerkers van ForFarmers,
zoals de technisch specialisten, robotspecialisten, ruwvoer
specialisten en jongveespecialisten. En ons team wordt begeleid
door ForFarmers Verkoopleider Klaas Snijder. Samen zetten we
deze kracht om naar het beste advies voor onze klanten.”

Snijders Wachtum
Dealerbedrijf Snijders Wachtum is het
familiebedrijf van vier generaties
Snijders, waaronder Karin BastSnijders. Het bedrijf wordt
gerund samen met Luc Lufting
en Michel Soppe. De klanten
bestaan uit melkvee-,
geiten-, vleesvee- en
schapenhouders en
biologische boeren.
Het bedrijf heeft naast de drie eigenaren veertien
medewerkers in dienst en doet het transport in eigen
beheer.
Snijders Wachtum
Middendorp 4
7754 MB Wachtum
info@snijderswachtum.nl

De specialist

Barbara Thomassen
combineert diergeneeskundige kennis met
rantsoenadvies
“In 2009 heb ik mijn studie diergeneeskunde afgerond en
kon ik direct als rundveedierenarts in de Achterhoek aan de
slag. Ik merkte dat de oorzaak van ongeveer 80% van de gezondheidsproblemen bij koeien die ik tijdens mijn bezoeken
tegenkwam, ontstonden in de transitieperiode of de jongveeopfok en te maken hadden met het management.
Als dierenarts ben je vaak bezig met het behandelen van
dieren met acute problemen. Al snel merkte ik dat ik mij
liever wil richten op het voorkomen van gezondheids
problemen, ik voelde dus meer voor een adviserende rol.”
“Voeding heeft een grote impact op de gezondheid van de koeien.
Tijdens driehoekgesprekken met de veehouder, de voeradviseur
en ikzelf als dierenarts destijds, maakten we afspraken over het
juiste rantsoen. Maar het samenstellen van een goed rantsoen
viel buiten mijn werkzaamheden. Dat voelde voor mij een beetje
alsof mijn taak ophield toen het pas echt interessant begon te
worden.”

“Ik heb het gevoel dat ik nu
nog meer kan betekenen
voor melkveehouders”
“In 2017 besloot ik gehoor te geven aan mijn passie voor
voeding en ben ik als melkveespecialist aan de slag gegaan bij
ForFarmers. Daar heb ik nog geen seconde spijt van. Ik heb het
gevoel dat ik nu nog meer kan betekenen voor melkveehouders.
Goed ruwvoer en transitiemanagement vormen voor mij op ieder
bedrijf de basis. Tegelijkertijd is het juist leuk dat ieder bedrijf
anders is en dat er meerdere routes naar succes bestaan. Ik kan
genieten van gezonde koeien die makkelijk produceren en heb
als melkveespecialist helemaal mijn draai gevonden!”

Barbara heeft samen met haar man een melkveebedrijf
en toont haar steun voor de agrarische sector.
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SPECIAAL
VOOR
ONZE KLANTEN

BESTEL JE KAARTEN VOOR 1 SEPTEMBER VIA FARMERSFEST.NL

