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‘Winst door goede 
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• We starten om 12.30u
• Uw geluid en beeld staan standaard uit
• Vragen kunt u stellen via de chat
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OP NAAR GOED RUWVOER: 
waar bodem, plant en dier samenkomen

IN BODEM EN PLANT: 
• In bodem, plant

₋ N, P, K, Mg, S, Ca,
₋ Mineralen, sporenelementen
₋ Vocht

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

• Grasbestand, mais
₋ Rassenkeuze, oogstijdstip

• Opneembaarheid
₋ interacties

IN DE KOE: 
• Eiwitbehoefte:

₋ OEB
₋ DVE

• Energiebehoefte
₋ Suiker
₋ Zetmeel

• Structuurbehoefte
₋ Houtstof, lucht, waslaag, deeltjeslengte

• Mineralenbehoefte
₋ interacties



DS-OPNAME UIT RUWVOER
• Melkkoe (170 DIL) vreet gemiddeld 15 

kg DS uit ruwvoer per dag
(nieuwmelkt 12-13, oudmelkt 18-20)

• Droge koe vreet 12 kg DS uit ruwvoer 
per dag

• Pink vreet 8 kg DS uit ruwvoer per dag

• Kalf vreet 4 kg DS uit ruwvoer per dag



VRAAG: 

Wat vind jij anno 2020 de grootste riscofactor voor 
diergezondheid en dierenwelzijn?
1. Een infectieziekte als IBR, BVD, salmonella of neospora
2. Storingen in de DS opname
3. Hittestress
4. Fosfortekort



VEEL RUWVOER IN DE KOE

5-punten plan
1. Smakelijk voer, geen selectie of 

slug feeding
2. Geen overbezetting
3. Goed beweidingsplan
4. Nieuwmelkte koe uitdagen met 

krachtvoer
5. Koeien vanaf 140 dagen in 

lactatie korten 



De pens van de melkkoe vraagt….

Elke dag een hoeveelheid gras, 
graskuil, mais en eventueel een 
structuurbron die overeenkomt met 
1 pak hooi van 20 kg

En verder: 
• Sturen met penseiwit en pensenergie: evenwicht is ureum beheersen
• Sturen met DVE voor persisitentie
• Evenwicht tussen celwandverteerders en koolhydraat- en organische stof-

verteerders: methaan (CH4) beheersen



STELLING:

Veel koeien krijgen per dag 2 kg krachtvoer meer dan nodig is 
voor een gezonde melkproductie
• Eens
• Oneens



Wat is de kwaliteit van je eigen ruwvoer? 

• Matig-slecht: 1 kg DS = 0.8-0.9 liter 
melk

• Goed: 1 kg DS = 1 liter melk
• Uitstekend: 1 kg DS = 1.1 -1.2 liter 

melk
• Vers gras:  1,2-1,3 liter melk
• Geschikt basisvoer voor jongvee

• Goede ruwvoerefficiëntie komt 
vóór voerefficiëntie

• Economisch: krachtvoer besparen, 
minder aankoop eiwit: voersaldo

• Geschikt om van 170=>155 RE bij 
een goed draaiende pens



Een wereld van verschil… 

Wat zou moeten…. Als het tegen zit….

Melkproductie liter 30 30 ⇢ 26 

Ruwvoeropname per koe 
per dag in kg DS

15 13

Melk uit ruwvoer liter 16 13

Melk uit brok liter 14 17

Kg krachtvoer (brok, meel) 7 8,5

Kg krachtvoer/100 l. melk 23 28 ⇢ 32,5

Kg krachtvoer per dag 120 
koeien, 110 aan de melk

770 935



AFBREUKRISICO…

• Verkeerde ruwvoer-krachtvoerverhouding
• Pensverzuring-dikke darmverzuring
• Klauw- en weerstandsproblemen, meer uitval 
• Minder melk met slechte gehalten
• Hoge krachtvoerkosten
• Giga saldoverschil



TIPS VOOR THUIS
1. Er moet 15 kg DS ruwvoer per dag in de melkkoe
2. Ga aan de gang met goede kwaliteit ruwvoer 
3. Reken aan het dagelijkse krachtvoergebruik en stuur met pensenergie, 

penseiwit en DVE
4. Geloof in de kracht van eigen ruwvoer, dat is goed voor het saldo
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VKO-webinar ‘Winst door goede DS-opname’
Het webinar is afgelopen, 
bedankt voor  het kijken! 


