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Programma 

1.  Kringloopwijzer, bemestingsnormen 
2.  Ruwvoeruitslagen en ruwvoerkwaliteit 
3.  Koe voeren = pens voeren 
4.  Energie in het melkveerantsoen 
5.  Eiwit in het melkveerantsoen 
6.  Mineralen en sporenelementen 
7.  Rondgang over het bedrijf 
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Kringloopwijzer 

 
 
Gaat over: 
•  N en P efficiëntie in 

de veestapel  
•  N en P efficiëntie in 

de bodem 
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Kringloopwijzer 

 
 
Basis voor:  
•  evenwichtsbemesting, 
•  bodemvruchtbaarheid, 
•  gezonde koe die goed 

melk geeft van eigen 
ruwvoer. 
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3,	  4,	  5.	  Waar	  bodem,	  plant	  en	  dier	  samenkomen	  

In	  bodem	  en	  plant	  
•  N	  bodem,	  plant	  

–  N,	  P,	  K	  
–  Vocht	  

•  Fotosynthese	  
–  Weer,	  	  
–  N,P	  ,K,	  vocht	  

•  Grasbestand,	  mais	  
–  Rassenkeuze,	  oogsAjdsAp	  

•  Opneembaarheid	  
–  interacAes	  

	  

In	  de	  koe 	  	  
•  EiwitbehoeFe:	  

–  OEB	  
–  DVE	  

•  EnergiebehoeFe	  
–  Suiker	  
–  Zetmeel	  

•  StructuurbehoeFe	  
–  Houtstof,	  deeltjeslengte	  

•  MineralenbehoeFe	  
–  interacAes	  
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Stress….	  
In	  bodem	  en	  plant…	  
	  
•  Tekort	  aan	  N,	  P,	  K,	  S,	  Ca	  of	  water	  

•  Onvoldoende	  organische	  stof,	  
verdichAng,	  geen	  goed	  bodemleven	  

•  Meer	  bodemziekten	  

•  Meer	  onkruiddruk	  

•  Meer	  schimmelziekten	  

Gevolg:	  

•  Dalende	  opbrengst	  &	  
voederwaarde	  

	  
•  Schimmel(toxinen)	  in	  de	  kuil 

In	  de	  koe…	  
	  
•  Mindere	  kwaliteit	  voer	  
	  
•  Daling	  	  DS	  opname	  

•  Meer	  aanvulling	  met	  aangekocht	  
ruwvoer	  en	  krachtvoer	  

Gevolg:	  
	  
•  Meer	  kans	  op	  NEB	  &	  RE	  tekort	  

•  Meer	  kans	  op	  pensverzuring	  en	  
dikke	  darm	  problemen	  

•  Gezondheidsproblemen,	  lagere	  
levensproducAe	  
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Werkingscoëfficiënt N 

 Maart 2010

Werkingscoëfficiënt 
in procenten 

Vaste mest van
Graasdieren op bedrijf met beweiding 1 
 
 
Graasdieren op bedrijf zonder beweiding 1

  
 
Varkens, pluimvee en nertsen
 
Overige diersoorten 

    
 
Op bouw land op klei en veen, 
van 1 september t/m 31 januari                           30
Overige toepassingen                                           45                               
Op bouw land op klei en veen,
van 1 september t/m 31 januari                           30
Overige toepassingen                                           60
Op alle grondsoorten, het gehele jaar                55
 
Op alle grondsoorten, 
van 1 september t/m 31 januari 
Op alle grondsoorten,
van 1 februari t/m 31 augustus

   

   

 

 
30
 
40

Drijfmest en dunne fractie  
Op eigen bedrijf geproduceerde
drijfmest van graasdieren

Aangevoerde drijfmest van graasdieren

Aangevoerde en op eigen bedrijf 
geproduceerde drijfmest, anders dan 
van graasdieren

Gier en dunne fractie na
mestbewerking   

Op bedrijf met beweiding
op alle grondsoorten1

Op bedrijf zonder beweiding
op alle grondsoorten2

Op alle grondsoorten 

Op klei en veen 
Op zand en löss  
  
  
Op alle grondsoorten 

Compost  
Champost  
Zuiveringsslib  
Overige organische meststoffen 
Veen  

Mengsels van meststoffen3

Op alle grondsoorten  
Op alle grondsoorten  
Op alle grondsoorten  
Op alle grondsoorten  
Op alle grondsoorten  

Voor mengsels geldt de werkingscoëfficiënt 
van de meststof met de hoogste werkings-
coëfficiënt die het mengsel bevat 

1  De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf met beweiding mag u alleen toepassen, als uw bedrijf ook de stikstof- 
  gebruiksnorm voor beweid grasland toepast.  

   .   2 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf zonder beweiding past u toe, als u op uw bedrijf ook de stikstofgebruiks-
  norm voor grasland zonder beweiding toepast.

    Onder een bedrijf zonder beweiding valt ook een bedrijf waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan 
  twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf  
  gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.

   3 Als een mengsel een meststof bevat die niet in de tabel staat, geldt een werkingscoëfficiënt van 100%.
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Werkingscoëfficiënt P en K 
rundveemest 

•  P = 60% 
•  K = 100% 

www.deboerenveearts.nl 



Enkele ruwvoeruitslagen  
Gras-kuil DS VEM FOS 

525- 
600 

RE OEB VCO
S 

Sui ADL 
20- 
30 

Ca 
4,5- 
6,5 

P 
3,0- 
4,5 

K 
25- 
35 

S 
2,0- 
4,0 

Na 
2,0- 
3,0 

Fe Ras 
90- 
120 

pH 

Achter 
stal 

609 826 537 137 22 76,1 143 18 3,7 4,2 32 3,2 2,1 307 147 5,8 

1 achter 558 860 573 132 14 74,4 163 21 4,4 3,9 25 3,4 3,2 180 88 5,7 

J achter 504 885 557 150 46 75,5 130 22 4,1 4,3 34 3,4 3,0 104 91 5,4 

Mais DS VEM FOS 
505- 
555 

RE 
73- 
78 

OEB VCOS NH3 
<6 

Zet Ca 
1,3- 
2,2 

P 
1,8- 
2,5 

K  
10-
14 

pH Bzet 
N 

Bzet 
Z 

2014 425 1004 552 66 -49 77 7 449 1,3 2,4 7,5 4,0 27 24 
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Enkele grondmonsters 

Per-ceel NLV 
93- 
147 

SLV 
20-30 

Ppl 
2.2-3.2 

PAL 
27-39 

Kpl 
75-108 

pH 
4,8-5,5 

CEC 
>175 

BL 
125- 
175 

Vooraan 
wl 

153 14 3,1 34 95 4,9 63(>68 149 

Gezusters 117 6 1,0 17 67 5,2 44>2 (47 53 

Achter WL 135 14 3,3 26 126 5,2 55 (>61 139 
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Plant: 5 basisprocessen… 

1.  Rassenkeuze: genetica nu en in de 
toekomst 

2.  Plantenziekten 
3.  Graslandbeheer, maisteelt 
4.  Voeding plant 
5.  Ruwvoerderwinning 
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Scheuren is verlies!!! 

Zode + beworteling oud 
grasland 

•  0-30 cm 250-300 kg N 
Scheuren in najaar, 

verdeling N volgend 
voorjaar: 

•  0-30 cm 20-30 kg N 
•  30-60 cm 150 kg N 
•  60-90 cm 80-120 kg N 
Bron: Bert Philipsen 
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Op elk bedrijf zijn weer andere maatregelen nodig in de ruwvoerteelt. Maar een aantal 
maatregelen zijn eenvoudig uit te voeren en zijn op veel bedrijven effectief: 

1.  Bekalk de bodem en zorg voor een goede pH. 
2.  Analyseer drijfmest. Zo weet u hoeveel meststoffen de drijfmest per ton bevat. 
3.  Pas wisselteelt toe en verbeter de organische stof balans. 
4.  Pas aanvullende Kalibemesting toe bij hoge maïsopbrengsten. 
5.  Pas bemesting toe op perceelsniveau. Richt u zich hierbij vooral op het opheffen van 

factoren die beperkend zijn voor de groei. 
6.  Kies een passend ras zowel voor maïs als voor gras. 
7.  Zorg voor een zo sterk mogelijke ontwikkeling van een groenbemester na de teelt van 

maïs. De groenbemester, houdt nutriënten vast, zorgt voor een meer structuur, een 
betere  ontwatering en organische stof balans. 

8.  Weet welke onkruiden op uw percelen staan, zodat u gewasbeschermingsmiddelen 
effectiever kunt inzetten. 

9.  Bewerk uw bouwvoor goed. Ploeg niet te diep, de toplaag bevat de meeste nutriënten. 
Een hobbelige bouwvoor zorgt voor ongelijkmatige opkomst en slechte benutting van 
meststoffen. 

10.  Haksel niet te vroeg. Laat uw maïs goed afrijpen voor de optimale voederwaarde. 

www.deboerenveearts.nl 



Wat verwacht je van je eigen ruwvoer? 

•  Zo goed dat de 
krachtvoergift beperkt 
kan worden. 

•  Bij de oudmelkte 
koeien meeste te 
verdienen 

Eis: 
•  Minimaal 14 kg DS uit 

ruwvoer in een koe die 
gemiddeld 24 liter 
melk geeft 

•  Dat levert 14 liter melk 
op  

•  Dan is er nog ca. 5 kg 
krachtvoer nodig om 24 
liter melk te halen 

•  Of 21 kg/100 l melk 
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Ruwvoerefficiëntie: 
Slecht ó uitstekend 

•  12 kg DS uit ruwvoer 
•  9.6 kg melk uit 

ruwvoer 
•  Krachtvoergift?? 

•  15 kg DS uit ruwvoer 
•  16.1 kg melk uit 

ruwvoer 
•  4 kg krachtvoer 
•  Of 16,5 kg 

krachtvoer/100 l 
melk 

•  Sturingsmechanisme 
krachtvoergift! 
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Koe voeren = pens voeren 
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Pensfunctie en ruwvoerkwaliteit 
(bron: Wennemars/Keenan) 
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Mol	  
%	  

Pens	  pH	  

Melk
-‐zuur	  

Propion
zuur	  

Azijn
-‐zuur	  

AcAe-‐
ve	  cel-‐
wand-‐
split-‐
sende	  

flora	  

AcAe-‐
ve	  zet-‐
meel	  
split-‐
sende	  
flora	  

é é 

ê ê 



Goede voerefficiëntie 
•  Optimalisatie verblijfsduur in pens en 

doorstroomsnelheid…. 
•  Stikstof en fosfaat meer gerecycled en beter benut…. 
•  Balans tussen tussen energie en eiwit in de pens…. 
•  Balans tussen celwandsplitsers en zetmeelspitsers…. 
•  Relatie met methaanemissie…. 
•  Betere mest! 

                     
                   è    èè è  
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Wat	  is	  goede	  mest?	  
C/N	  verhouding	  in	  drijfmest	  >8:	  
	  
•  Te	  realiseren	  door:	  	  

–  Meer	  C	  in	  de	  vorm	  van	  structuur	  
–  Minder	  eiwit	  
–  Evenwicht	  tussen	  verblijfsduur	  van	  het	  voer	  in	  de	  pens	  en	  

passagesnelheid	  
	  
Deze	  mest:	  

•  Bevat	  2/3	  organisch	  gebonden	  en	  1/3	  minerale	  N,	  totaal	  max.	  4	  g/kg	  
	  
•  Is	  droger	  (DS%	  ≥10%)	  

•  SAnkt	  niet	  (weinig	  ammoniak	  emissie,	  niet	  zuur)	  	  

•  Is	  beter	  voor	  bodemleven,	  heeF	  hogere	  bemestende	  waarde	  op	  
langere	  termijn	  
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Structuur 

•  Structuurmat: belangrijk voor 
passagesnelheid en 
verteringsefficiëntie 

•  Prik/drijvend vermogen: 
regelt de herkauwactiviteit en 
daarmee de pens pH 

 

•  Structuurverlies = verlies van 
deeltjeslengte: inkuilen/
uitkuilen 

•  30% deeltjes van 4-6 cm 

•  DS gehalte van invloed op de 
prik/drijvend vermogen 

•  Streefwaarde DS gemengd 
rantsoen 40-45% 

•  Rol van selectie 
 
•  Wat draagt welk product bij? 
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Structuurwaarde grassen 

Min: veel bladaandeel 
•  Engels Raaigras 
•  Italiaans Raaigras 

Plus: veel 
stengelaandeel 

•  Rietzwenk 
•  Timothee 
•  Kropaar 
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Voldoende effectieve structuur 

•  Koesignalen: goede pensvulling, meer liggen en 
herkauwen, goed verteerde mest 

•  Meer rust in de stal 
•  Beter robotbezoek 
•  Betere voerefficiëntie 
•  MPR signalen: geen inversio’s 
•  Gezondere koeien 
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Opraapsnijwagen           Hakselaar 

1.  Nat gras: kans op 
vermoezen in de 
walsen vooral als je 
de wagen flink vol 
duwt….  

2.  Met aan te passen 
hoeveelheid messen 
deeltjeslengte goed 
te regelen…. 

 

1.  Droog  gras: snel 
verpulverd tot 
meel…. 

2.  Deeltjeslengte goed 
in te stellen…. 

Structuur op papier/structuur in 
werkelijkheid 
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Mais anno 2014 is  
in veel gevallen krachtvoer…. 

gemeten streefwaarde 

DS 37,1 32,0-36,0 

pH 4,0 3,8-4,2 

VCOS 78,5 73-78 

NH3 8 <6 

RE 60 75-85 

Oplosbaar RE 65 42-60 

Zetmeel 407 310-400 

Bestendig 
zetmeel winter 

27 25-34 

                                  
voorjaar 

22 

                                  
zomer 

20 

www.deboerenveearts.nl 



  Mais en N bemesting…    
           

•  N bemesting in relatie 
tot eiwitmatrix rond 
zetmeelpakketjes 

•  Stay green: groene 
plant en deegrijpe 
korrel, kort gehakseld, 
wordt bij aanrijden 
een soep 

•  Vervuiling door grond 
  

•  Minder N:  minder 
dikke eiwitmatrix, 

 
•  Langer en intensiever 

fermentatieproces + 
Clostridiale 
fermentatie en groei 
gisten en schimmels 

•  Boterzuur, alcohol, 
schimmelbollen 
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Wetenswaardigheden…	  

•  Snel	  verteerbare	  mais	  in	  rantsoen	  +	  zetmeel	  in	  
krachtvoer	  èoverbelasAng	  van	  de	  pens	  met	  zetmeel	  
è	  veel	  snel	  verteerbaar	  zetmeel	  in	  de	  dikke	  darm	  

ConsequenAe?	  	  
•  OvermaAge	  dikke	  darm	  fermentaAe	  

•  Veel	  lipopolysachariden	  en	  endotoxinen	  in	  de	  dikke	  darm	  vrij	  

•  Gemakkelijk	  opgenomen	  door	  de	  dikke	  darmwand	  

•  Dit	  is	  allemaal	  veel	  ernsAger	  dan	  pensverzuring!	  
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33 

Adapted from Hoof Care for Dairy Cattle, 1992. J.E. Nocek

KREUPELHEID

Omgevingsfactoren
• Stress
• Trauma
• Beweging
• Klauwverzorgen

Verzwakte klauwen  (Hoeven)
• Afbraak van steunweefsel
• Aanmaak van slechte kwaliteit hoorn

Metabolische problemen
• Melkziekte
• Ketose

Genetisch Vaatvernauwing of -verdikking

Voeding
• Te veel krachtvoer
• Te fijn ruwvoer
• Onvoldoende rantsoen strategie
• Foutieve krachtvoer/ ruwvoer balans

Pensverzuring
Infectieuse aandoeningen

• Metritis
• Mastitis
• Aan de nageboorte

blijven staan
Afsterven gram negatieve bacterien

Schimmels/Mycotoxinen Vrijkomen gifstoffen

Aantasting bloedvaten

DC - 12

KREUPELHEID:
CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN OORZAKEN


