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Algemene informatie veevoeding
De lessen worden gegeven in periode A, B, C en D. Je krijgt totaal drie toetsen. Deze toetsen
tellen mee met GO3 (zie onderstaande afbeelding). Het bodemcijfer voor elke toets is een
4,0. Het gemiddelde van een GO moet minimaal 5,5 zijn.
Daarnaast is er ook nog een stage opdracht. Informatie voor deze stage opdracht kun je
vinden in hoofdstuk 5.

Overige linken:

Blokstage klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/159791#!page-5936608
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Link naar Grasland klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/72735/Grasland_klas_1#!page-2815524

Link naar Voederwinning klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/120516/Voederwinning_klas_1#!page-414
0281

Link naar Grazige weiden
https://maken.wikiwijs.nl/72737/Groen_gras

Link naar Koeienvoer klas 2
https://maken.wikiwijs.nl/68036/Veevoeding

Gebruik bij dit arrangement de volgende bundels en boeken;

Werkboek koeienvoer klas 1 schooljaar 2021-2022 (PDF-bestand)

Werkboek Koeienvoer klas 1 (Word bestand)

Voeding basis melkvee is via internet bij het Ontwikkelcentrum te bestellen. Klik
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hiervoor op de onderstaande link.

Bestellen lesboek "Voeding basis melkvee"
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/vakgebied-voor-mbo/agro-ve
ehouderij/voeding-basis-melkvee-incl-digitale-module-2

Oefentoets over toets 1 (hoofdstuk 1 t/m paragraaf 2.4B):

Een Kahoot oefentoets
https://play.kahoot.it/#/?quizId=5bee5ebb-3f2e-4797-a2a1-97d699f
5614a

Documenten en artikelen:

Voeren met boerenverstand

Handboek melkveehouderij, hoofdstuk 6 Veevoeding

Linken op internet:

Rundveevoeding (Roodbont)
https://roodbontpublishers.nl/dairy/cattlefeeding/NL/1/index.html
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Eurofins Agro (Expertise Wiki's): Snel op zoeken van de betekenis
van voederwaarden.
http://blgg.agroxpertus.nl/wiki/vem

Voederwaarde calculator
http://vvdb.cvbdiervoeding.nl/Manage/Tools/VwCalc.aspx
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Hoofdstuk 1: Spijsvertering
1.2: Herkauwen en speeksel

Herkauwen en penswerking

Linken op internet:

Klik op paragraaf 1.1: De koe als herkauwer
https://roodbontpublishers.nl/dairy/cattlefeeding/NL/1/index.html

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
1. Welke van de volgende beweringen over kauwen van krachtvoer en ruwvoer is juist?

Bij het kauwen van krachtvoer komt veel speeksel vrij en bij het kauwen van ruwvoer
komt weinig speeksel vrij.
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Bij het kauwen van krachtvoer en ruwvoer komt weinig speeksel vrij.

Bij het kauwen van krachtvoer en ruwvoer komt veel speeksel vrij.

Bij het kauwen van krachtvoer komt weinig speeksel vrij en bij het kauwen van
ruwvoer komt veel speeksel vrij.

2. Hoeveel liter speeksel produceert een koe ongeveer per dag?

10 - 20 liter

50 - 75 liter

100 - 120 liter

150 - 200 liter

3. In speeksel zit natriumbicarbonaat. Waar is dit goed voor?

Het zorgt ervoor dat de celwanden plantaardige voedermiddelen oplossen.

Het zorgt ervoor dat de pens niet te zuur wordt.
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Het zorgt ervoor dat het voor makkelijker doorgeslikt kan worden.

Het zorgt voor een lage pH in de lebmaag.

4. Sleep met de muis het juiste aantal achter de tekst.
a) Aantal keren herkauwen op een
bolus.

a

> 60

b) Om de hoeveel seconden vind er
een pensbeweging plaats?

b

50 a 70

c) Hoeveel procent van de koeien
moet twee uur na het voeren liggen
te herkauwen.

c

0

d) Hoeveel kiezen heeft een koe
totaal.

d

30

e) Hoeveel tanden heeft een koe in
de bovenkaak.

e

24

5. Zet het voer waar het meeste op geherkauwd wordt bovenaan en het voer waar het minst
op geherkauwd wordt onderaan.

a Snijmaïs

b Graskuil
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c Graszaad hooi

d Brok

1.3: Magenstelsel
Presentatie:

Presentatie magenstelsel koe

Meer info over de pens:

Rundveevoeding: Klik op 1.2 De pens
https://roodbontpublishers.nl/dairy/cattlefeeding/NL/1/index.html

Werking van de pens

Link: Meer over werking van de pens (mijnrantsoenwijzer.nl)
http://www.mijnrantsoenwijzer.nl/de-praktijk/33-werking-van-de-p
ens
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Schooltv: Eenvoudige uitleg over magenstelsel koe
http://www.schooltv.nl/video/hoe-verteert-de-koe-zijn-voedsel-lang
s-vier-magen/

De strontvlieg
http://download.omroep.nl/teleacnot/schooltv/eigenwijzer/games/
gamebox/games/ricardo.swf
Leuk filmpje over een strontvlieg die de werking van de spijsverteri
ng van een koe uitlegt.

Foto's praktijkles: pens en netmaag

Boekmaag
ppp

Inkijkje in de pens
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ppp

Goede pensactiviteit

Beoordelen pensvulling

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
6. Hoe hoog moet de pH-waarde in de pens zijn?

6a7

2a3

4a5

8a9

7. Wat doen de pensmicroben in de pens?

Ze breken de celwanden van plantaardige cellen af.
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Ze maken zoutzuur om de celwanden af te kunnen breken.

Ze vermalen het plantaardige voer in kleinere delen.

Ze zorgen ervoor dat de pH in de pens stabiel blijft.

8. In welke maag wordt zoutzuur geproduceerd?

Lebmaag

Netmaag

Boekmaag

Kliermaag

9. Wat is de pH in de lebmaag?

2a3

4a5
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6a7

8a9

10. In welke maag wordt water en mineralen opgenomen en de voerdeeltjes fijner vermaald.

Netmaag

Pens

Boekmaag

Lebmaag

Check de mest en de rest (bron: MijnRantsoenWijzer.nl)

1.4: Darmstelsel
Meer info over maag- en darmstelsel van de koe:
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Klik op paragraaf 1.3: De magen en andere spijsverteringsorganen
https://roodbontpublishers.nl/dairy/cattlefeeding/NL/1/index.html

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
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Vraag 11) Benoem de 11 onderdelen.
1

a

12-vingerige darm (alvleesklier)

2

b

Pens

3

c

Dikke darm

4

d

Boekmaag

5

e

Lebmaag
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6

f

Endeldarm

7

g

Slokdarm

8

h

Netmaag

9

i

Blinde darm

10

j

Dunne darm

11

k

Bek

12. Waar in het verteringsstelsel van de koe wordt bicarbonaat afgegeven.

12-vingerige darm en dikke darm.

Dikke darm en pens.

Pens en speekselklieren.

Speekselklieren en 12-vingerige darm.
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1.5: Verteringsstelsel kalf

Ontwikkeling magenstelsel bij het kalf (bron; library wur)

Slokdarmsleufreflex

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/8/8fbf1269300d114775b6a0d
8cb94d26e.pdf

Presentatie: Pensontwikkeling bij het kalf

Pensontwikkeling

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
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13. Hoe kun je de groei van de penspapillen bij een kalf stimuleren.

Door alleen melk te verstrekken.

Door jongveebrok te voeren.

Door veel hooi te voeren.

Door water te verstrekken van 40 graden.

14. Hoe wordt de slokdarmsleufreflex bij kalveren gestimuleerd?

o

Door melk te voeren van 40 C.

Door koude melk te verstrekken.

Door het kalf uit een emmer te laten drinken.

Door hooi met prik te voeren.

15. Welk(e) voedermiddel(en) mogen bij een jong kalf (< 2 maanden) niet in de pens terecht
komen?

Hooi
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Melk

Water

Brok

Gedroogde luzerne

Meusli mix

1.6: Voer koesignalen
1.
2.
3.
4.
5.

Herkauwactiviteit
Pensvulling
Conditiescore
Mest
Overige koesignalen en gedrag

Werkbladen:

Checklist "Mest en de rest"
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Scoren pensvulling

Scoren mestdikte

Herkauwactiviteit
Om te kunnen beoordelen of er voldoende structuur of prik in het rantsoen zit, kunnen we
naast het voelen van het voer ook kijken naar de herkauwactiviteit van de dieren. Immers
koeien die te weinig of te kort herkauwen krijgen onvoldoende structuur. Als maatstaf kun je
het volgende aanhouden:
• Van de 10 liggende koeien moeten minimaal 6 koeien herkauwen.
• Wanneer er meerdere koeien met de kop om liggen (meestal links), dan kan dat
duiden op pensverzuring.
• Wanneer er voldoende structuur in het rantsoen zit dan kauwt een koe 55 tot 65 keer
op een herkauwbrok.

Herkauwactiviteit

Pensvulling
Om te kunnen beoordelen of de koeien voldoende voer opnemen moet je de pensvulling
scoren (zie bestand pensvulling scoren). Dit doen we als we achter de koe staan aan de
linkerkant bij de pensgroeve ook wel hongergroeve genoemd. Vooral dieren die net zijn
afgekalfd nemen om verschillende redenen wel eens te weinig voer op. Door bij deze dieren
de pensvulling extra in de gaten te houden, kun je als veehouder vroeg tijdig ingrijpen, om zo
later problemen te voorkomen.
• De pensvulling bij melkgevende koeien moet 3 of 4 zijn.
• Bij droge koeien moet de pensvulling 4 of 5 zijn.
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Pensvulling

Conditiescore
De conditiescore is een handig hulpmiddel om indien mogelijk bij te sturen in de voeding.
Daarbij is vooral de conditie tijdens de droogstand belangrijk. De meest ideale score moet
dan tussen de 3 en 3,5 liggen. Koeien die te vet afkalven (> 3,5), kalven vaak te zwaar af met
alle mogelijke gevolgen van dien (nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking). Ook
neemt een koe die te vet afkalft minder ruwvoer op (2 kg ds per dag), waardoor de kans op
slepende melkziekte weer toeneemt.
Na het afkalven mag de conditiescore maximaal 1 punt zakken. Neemt de conditiescore
verder dan 1 punt af, dan is het verstandig om het insemineren uit te stellen, omdat de kans
op drachtigheid dan klein is.
Na 150 a 200 dagen in lactatie is het mogelijk om via de krachtvoer computer de koe te
voeren naar gelang de conditie.

Handleiding conditiescore melkvee

Uitleg conditiescore

Conditiescore lacterende koeien

Conditiescore einde lactatie
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Beoordeling mest
Aan de mest kunnen we zien of het verteringsstelsel van de koe goed werkt. Daarbij letten
op;
•
•
•
•

dikte (consistentie)
fijnheid
kleur
geur

Dikte - Bij een goede mestdikte is er een ronde mestflat, met midden in een putje en
daaromheen enkele ringen. De mest moet recht naar beneden vallen (gelijk achter de koe).
Dit kun je ook horen aan het ploppende geluid als de mest op de roosters valt. Te dunne
mest gaat in een straal (in een boog) en valt spetterend een halve tot één meter achter de
koe.
Hoogproductieve koeien hebben dunnere mest dan oudmelkte koeien. Dit komt door een
hogere voeropname en door een snellere passage snelheid. Deze koeien krijgen meer
krachtvoer. Krachtvoer wordt in de pens sneller gefermenteerd (door pensmicroben), dan
ruwvoer. De pens raakt eerder leeg, waardoor de koe eerder een hongergevoel krijgt en
weer gaat vreten. Als het voer sneller door de koe gaat, zal er ook minder vocht uit
onttrokken worden, waardoor je dunnere mest krijgt.
Te dunne mest kan er op duiden dat het rantsoen te snel is en niet optimaal verteerd wordt.
Je vindt dan in de mest veel voerresten terug. Ook kan het rantsoen te eiwitrijk zijn.
Te dikke mest kan duiden op een te traag rantsoen. De voedermiddelen blijven te lang in de
pens, waardoor de koe minder voer op zal nemen. Tijdens de droogstand is dit zeer gewenst.
Hiermee wordt voorkomen dat droge koeien te vet worden, maar in de lactatie komt de
melkproductie dan onder druk te staan.
Fijnheid - Door de mest in een huishoudzeef uit te spoelen, kan de fijnheid en de
hoeveelheid restant worden beoordeeld. Bij een actieve pensfermentatie en voldoende
herkauwen, blijft er na uitspoelen circa 1/3 deel restant over en het restant is gelijkmatig en
fijn vezelig.
Een snelle passage, of onvoldoende herkauwen leidt tot ongelijkmatig grove mest. Bij
uitspoelen blijft er veel meer mest in de zeef achter. Dit kan duidelijk meer dan de helft zijn.
Kleur - Bij een goede fermentatie / vertering heeft de mest een bruin-groenachtige kleur. Op
een eiwitrijk grasrantsoen zal de mest donkerder zijn dan bij een maïsrantsoen.
Geur - Een overmatig eiwitrijk rantsoen geeft aan de mest een scherpe, prikkelende geur, die
dan ook in de stal aanwezig kan zijn. Bij pensverzuring, of bij een overmatig zetmeelaanbod
in de dikke darm (nafermentatie) heeft de mest een scherpe, zure geur.
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Voersignalen

Overige koesignalen en gedrag
Vacht - De vacht moet glanzend zijn en niet dof of stoffig. Daarnaast moet de koe schoon
zijn. Wanneer er veel mestresten aanwezig zijn op de achterhand en staart, dan duid dit vaak
op te dunne mest.
Beschadigingen huid - Drukplekken of kale plekken op de schoft of schouders kunnen een
teken zijn dat het voerhek te klein is of dat de koeien te veel moeten rekken. Dit kan ten
koste gaan van de voeropname.
Kreupel - Koeien met klauwproblemen herken je aan het voerhek aan de kromme rug. Ze
lopen voorzichtig omdat elke stap pijnlijk is. Dit is ook de reden dat deze koeien langer in de
boxen blijven liggen en daardoor minder naar het voerhek gaan, om te vreten. De
pensvulling van deze dieren is vaak een 1 of een 2. Na verloop van tijd wordt de conditie van
deze dieren steeds schraler.
Voer selecteren - Als er ook krachtvoerachtige voedermiddelen aan het voerhek worden
gevoerd, is het belangrijk dat de koeien deze niet eruit kunnen selecteren. Koeien draaien
dan met hun neus om in het voer, hierdoor valt het krachtvoer op de bodem en het ruwvoer
(kuilgras) schuift op zij. De koeien kunnen dan het krachtvoer van de bodem aflikken. Je ziet
dan aan het voerhek, gelijk naar het voeren, gaten in het voer ontstaan. Bij koeien die dit
doen, blijven er vaak meelachtige voerdelen aan de neus kleven.
Wanneer dit veel gebeurt zie je vaak ook een grote variatie in mestdikte.
Overbezetting - Wanneer er te weinig voerplekken zijn zullen koeien die laag in de rangorde
staan, minder voer of juist mindere kwaliteit voer op kunnen nemen. Andere risico plekken
zijn o.a. de krachtvoerboxen en de waterbakken.
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1.7: Methaan

Opdrachten:
Artikelen:

Factsheet: Broeikasgas methaan

Methaan aanpakken bij rundvee

Linken op internet:

Smart Melken (methaanreductie en stikstofefficëntie)
https://www.ilvo.vlaanderen.be/smartmelken
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Methaan uitstoot koeien
https://thedailymilk.nl/methaanuitstoot-koeien-methaan-koeien/

Video's:

Klimaatverandering

Koeienvoer en broeikasgassen
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Hoofdstuk 2: Voedingsstoffen
2.2: Samenstelling voedermiddelen

Artikelen en presentaties:

Presentatie over samenstelling voedermiddelen en droge stof

Linken op internet:

Verteerbare Organische Stof (VOS)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/vos

VCOS
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/vcos
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Ruwe as
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ruwe

Effect van ruw as (RAS) op ruwvoer
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/mijnkringloopwijzer/sh
ow/Onderschat-het-effect-van-RASgehalte-in-ruwvoer-niet.htm

NIRS-analyse van kuil voorkomt onnodige kosten
http://eurofins-agro.com/nl-nl/expertise/voederwaarde/artikelen/ni
rs-analyse-van-uw-kuil-voorkomt-onnodige-kosten

Video's:

Uitleg NIRS

Mobiel voederwaarde bepalen mais en gras

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
1. Welke drie van de zes componeten behoren tot Organische Stof?

Grond
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Koolhydraten

Mineralen

Ruw Eiwit

Ruw Vet

Water

2. Waaruit bestaat Anorganische Stof.

Droge Stof en Organische Stof

Mineralen en grond

Ruwe Celstof

Ruw Eiwit en Ruw Vet

Hoe hoog mag het Ruw as gehalte zijn in een graskuil.
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100 gram/kg DS

50 gram/kg DS

200 gram/kg DS

10 gram/kg DS

Sleep de juiste tekst er achter.
Eiwiten

a

Bevat onder andere celwanden

Koolhydraten

b

Is kg voedermiddel minus water

Droge stof

c

Is N-houdend minus koolhydraten

N-vrij

d

Bestaat uit koolhydraten en vetten

Ruw As

e

Bestaat voornamelijk uit grond en
mineralen

Vetten

f

Bevat 16% stikstof (N)
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2.3: Droge Stof (DS)

Artikelen en presentaties:

Presentatie over samenstelling voedermiddelen en droge stof

Broei en schimmelvorming in ruwvoer

pp Natte of droge graskuilen

Extra opdrachten:

Opdracht laadlijst
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https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/d/dfe3d430c07be0ab78708d1
06833d5481e21022f.docx

Linken op internet:

Droge Stof (DS)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/droge-stof

Broeigevoeligheid
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/broei-broeigevoeligheid-kuilv
oer

Het optimale DS-gehalte in graskuilen
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/het-optimale-percentage-drog
e-stof

Schimmels en broei in de kuil

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
3. Wat is het DS-gehalte in het voedermiddel.
Kuilgras
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Snijmais

b

25%

Stro

c

85%

Vers gras

d

18%

Bierbostel

e

40%

Brok

f

15%

Aardappelvezels

g

90%

4. Waarom mag het DS-gehalte in kuilgras en snijmais niet te hoog zijn?

De boterzuurbacteriën kunnen weer actief worden.

Er gaat dan te veel perssap en dus voederwaarde verloren.

Er kan makkelijk broei ontstaan bij het openen van de kuil.

Het voer krijgt dan een zure smaak.

5. Hoeveel kg DS bevat het volgende rantsoen?
•
•
•
•
•

20 kg kuilgras (41% DS)
16 kg snijmais (35% DS)
5 kg bierbostel (20% DS)
2 kg sojaschroot (90% DS)
5 kg brok (90% DS)
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Vul hier het antwoord in (afronden op 1 decimaal)

6. Een koe moet 5 kg DS per dag opnemen. Hoeveel kg snijmais moet deze koe
opnemen als het DS-gehalte 34% is?
Vul hier het antwoord in (rond af op 1 decimaal)

2.4a: Koolhydraten

Artikelen en presentaties:

Presentatie koolhydraten

Presentatie koolhydraten en vluchtige vetzuren deel 1
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Presentatie vluchtige vetzuren en koolhydraten deel 2

Artikel uit vakblad melkveebedrijf over pensverzuring

Penspapillen en vluchtige vetzuren
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Pens-vertoont-groo
t-vermogen-tot-aanpassen.htm

Stop met hakselen van 1000 VEM kuilen
http://veeteelt.nl/voeding/nieuws/stop-met-hakselen-van-1000-ve
m-kuilen
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Koolhydraten bestaan uit structurele koolhydraten (celwand) en uit niet structurele koolhydr
aten (celinhoud).
Linken op internet:

Ruwe celstof
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/ruwe-celstof-1

Celwanden
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/celwanden

NDF
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ndf

NDF verteerbaarheid%
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ndf-verteerbaarheid
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ADF
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/adf

ADL
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/adl

Zetmeel
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/zetmeel

Suiker
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/suiker

Azijnzuur in de pens
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/azijnzuur

Propionzuur in de pens
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/propionzuur

Boterzuur in de pens
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/boterzuur-en-boterzuurbacterie
n

Pagina 37 van 135

Koeienvoer 1

Opbouw celwanden

Structuur en eiwit in de graskuil.

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
7. Welke koolhydraten komen alleen in de cel-inhoud voor. Ze worden de overige
koolhydraten (OK) of ook wel de niet-structurele koolhydraten genoemd.
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Cellulose en hemicellulose

Lignine en pectine

Vluchtige vetzuren

Zetmeel en suiker

8. Welke koolhydraat is zeer moeilijk tot niet afbreekbaar?

Cellulose

Hemicellulose

Lignine

Pectine

9. Welke drie componenten behoren tot de NDF.

Cellulose
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Hemicellulose

Lignine

Pectine

Suiker

Bestendig zetmeel

10. Cellulose en hemicellulose worden in de pens voornamelijk gefermenteerd tot ...

Aminozuren

Azijnzuur

Boterzuur

Propionzuur

11) Suikers worden door de pensmicroben omgezet in ....
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Azijnzuur

Boterzuur

Suikerzuur

Propionzuur

12) Onbestendig zetmeel wordt door de pensmicroben omgezet in ...

Azijnzuur

Boterzuur

Propionzuur

Glucose

13) Van welke vluchtige vetzuren wordt melkvet gemaakt.

Azijnzuur
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Melkzuur

Boterzuur

Propionzuur

14) Waar maken de pensmicroben azijnzuur van.

Lignine

Hemicellulose

Pectine

Cellulose

Zetmeel

Suiker

15) Wat wordt niet in de pens afgebroken.
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Suiker

Pectine

Onbestendig zetmeel

Bestendig zetmeel

2.4b: Vetten

Presentatie:

Vetten voeren

Artikelen:
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Pensbestendig vet voeren verdient zich niet altijd terug

Artikel uit Melkvee 100+: Met vet meer melk(vet)
http://www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Management/2016/4/Metvet-meer-melkvet-per-kg-fosfaat-2791952W/

Artikel uit Nieuwe Oogst "Vet bijvoeren, wint aan populariteit"

Linken op internet:

Zie ook hoofdstuk 4 voedermiddelen -> Vetten
https://maken.wikiwijs.nl/?id=15&arrangement=79969#!page-3825
291

Cono verbiedt gebruik voedingsvetten in rantsoen
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2017/9/Cono-ver
biedt-gebruik-voedingsvetten-in-rantsoen-191283E/?cmpid=NLC|b
oerderij_vandaag|2017-09-30|Cono_verbiedt_gebruik_voedingsvet
ten_in_rantsoen

Voeren van bestendig vet neemt toe
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2017/7/Bes
tendig-vet-verovert-vaste-plek-in-voeding-melkkoe-162856E/?cmpi
d=NLC|boerderij_vandaag|2017-07-27|Bestendig_vet_verovert_vas
te_plek_in_voeding_koe

Pagina 44 van 135

Koeienvoer 1

Ruw vet
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ruw-vet

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
11. Waarom mag er niet te veel onverzadigd vet in het rantsoen zitten?

Bij te veel onverzadigd vet in de pens functioneren de pensmicroben niet meer.

Het heeft een nadelige invloed op de smaak van melk.

Koeien gaan minder herkauwen.
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Koeien hebben een grotere kans op leververvetting.

2.5a: Eiwitten

Artikelen en presentaties:

Presentatie eiwitten

Grasopname stimuleren met bijvoeding

Extra opdrachten:
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Extra opdracht eiwit

Opdracht: Maaimoment en eiwit in kuilgras

Tussenregel

Video: Uitleg eiwit vertering

In de bovenstaande video komen de volgende termen aan de orde;
•
•
•
•
•

Onbestendig en bestendig eiwit
Microbieel eiwit
Darm Verteerbaar Eiwit (DVE)
Ammoniak en ureum
Onbestendige Eiwit Balans (OEB)

Linken op internet:

Ruw eiwit totaal
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ruw-eiwit-totaal-0

Ruw eiwit
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ruw-eiwit

Pagina 47 van 135

Koeienvoer 1

Onbestendig eiwit
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/pens-afbreekbaar-eiwit

Fermenteerbaar eiwit
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/fermenteerbaar-eiwit

Bestendig eiwit
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/bestendig-eiwit

Darm Verteerbaar Eiwit (DVE)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/dve

Microbieel eiwit
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/microbieel-eiwit

Darm verteerbaar microbieel eiwit
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/dvme

NH3-fractie
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/nh3-fractie
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Structuur en eiwit in de graskuil.

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
12. Waarom hoeven herkauwers niet alle essentiële aminozuren via het voer op te
nemen?

Grassen bevatten alle noodzakelijke essentiële aminozuren.

Pensmicroben kunnen zelf alle essentiële aminozuren maken.

Koeien krijgen krachtvoer en daar zitten alle essentiële aminozuren in.

Koeien kunnen zelf alle essentiële aminozuren maken vanwege hun speciale
magenstelsel.

13. Wat is onbestendig eiwit?

Eiwitten die alle essentiële aminozuren bevatten.

Eiwitten die in de pens worden gefermenteerd.
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Eiwitten die in de lebmaag worden afgebroken.

Eiwitten die door enzymen in het speeksel worden opgelost.

14. Waar worden bestendige eiwitten afgebroken.

Boekmaag

Dunne darm

Lebmaag

Pens

2.5b: Regels eiwitgehalten in krachtvoer
Regels eiwitgehalten in krachtvoer
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Minister-S
chouten-presenteert-regels-eiwitgehalten-in-krachtvoer-voor-melkv
ee.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_cam
paign=GKN+Veehouderij&utm_term=80&utm_content=n2
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Uitgebreide bijlage van de regeling diervoeders in het kader van
de stikstofcrisis

Vijf vragen over minder eiwit in veevoer
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstitute
n/livestock-research/show-wlr/Vijf-vragen-over-minder-eiwit-in-vee
voer.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Verantwoorde+Veehouderij

Soja en raap in de ban door maximale eiwitgehaltes voor
krachtvoer
https://www.melkvee.nl/artikel/247437-schouten-maakt-maximaleeiwitgehaltes-krachtvoer-bekend/

Ga geen lichte sneetjes gras maaien voor meer eiwit
https://www.melkvee.nl/artikel/248573-ga-geen-lichte-sneetjes-gra
s-maaien-voor-meer-eiwit/?tid=TIDP347952X7EF05447ED4F45F480
CFC97B7E795BBEYI5&utm_campaign=2020_MV_Nieuwsbrief_wk2
0&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=202005
16_MV_NB

Discussie over de eiwitmaatregel
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Discussieover-de-eiwitmaatregel.htm

Hoe omgaan met eiwitlimiet in najaar

Het effect van te lang gras en droogte op het eiwit in het gras (rants
oen) en ureum van het tankmelk. En de nadelen van de eiwitregelin
g voor krachtvoer.
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2.6: Mineralen en vitaminnen
Nieuwe vragen bij mineralen:

Vragen bij 2.6 Mineralen (versie dec 22)

Artikelen en presentaties:

Presentatie mineralen en vitaminen

pp vraag 88

Artikel uit GD herkauwer: Mineralen bijvoeren
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Klauwgezondheid tankmelk (Vitamine B8, Mn, Zn)

Mineralen hebben invloed op de productie
http://www.melkvee.nl/gezondheid/stofwisseling/overig/nieuws/15
56/mineralen-hebben-invloed-op-productie

Mineralencheck

Linken op internet:

Link naar; "Veel gestelde vragen over de Mineralencheck".
http://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/pr
oducten/rundvee/voedingsproducten/gd-tankmelk-mineralen/veel
gestelde-vragen

Biotine
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/pr
oducten/rundvee/klauwgezondheidsaanpak/biotine

Calcium (Ca)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/calcium
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Chloor (Cl)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/chloor

Fosfor (P)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/fosfor

Fosfor index
http://eurofins-agro.com/nl-nl/over-eurofins-agro/nieuws/nieuw-hu
lpmiddel-voor-efficiente-fosfaatbenutting

Kalium (K)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/kalium

Magnesium (Mg)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/magnesium-0

Natrium (Na)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/natrium

Sporenelementen
http://eurofins-agro.com/nl-nl/expertise/bemesting/artikelen/analy
se-sporenelementen-gras-en-maisland
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Kobalt
https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/koba
lt-en-vitamine-b12-gebrek

Selenium
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/pr
oducten/rundvee/voedingsproducten/gd-tankmelk-mineralen/feite
n/selenium

Koper
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/pr
oducten/rundvee/voedingsproducten/gd-tankmelk-mineralen/feite
n/koper

Mangaan
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/pr
oducten/rundvee/klauwgezondheidsaanpak/mangaan

Zink
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/pr
oducten/rundvee/klauwgezondheidsaanpak/zink

http://www.melkvee.nl/topkuil/partner-nieuws/10966/zicht-op-sele
nium-jongvee-en-weidebedrijven-vragen-extra-aandacht
Selenium

Video:
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Klauwgezondheid tankmelk

Mineralen in de kuil
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Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
15. Welke drie van de onderstaande elementen behoren tot de macro-mineralen.

Ca

Cu

Fe

K

Mg

Se

16. Welke mineralen zijn belangrijk voor de botten?

Ca

Co

K
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P

Zn

17. Welke drie vitamines kan een koe zelf aanmaken?

Vitamine A

Vitamine B

Vitamine C

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine K

18. Waarom is een goede pH in de pens belangrijk bij de opname van vitamine B.

De koe kan zelf geen vitamine B maken, maar de pensmicroben wel. Als de pH te laag
is kunnen pensmicroben niet goed functioneren.
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De pH in de pens moet > 6, anders is vitamine B niet meer opneembaar via de
penswand.

Hoe lager de pH in de pens is, des te beter kan vitamine B losgeweekt worden.

Vitamine B zit in het speeksel. Een hoge pH geeft aan dat de koe voldoende speeksel
heeft aangemaakt en dus voldoende vitamine B heeft opgenomen.

2.6a: Extra informatie over fosfor (P)

Het fosforprobleem

2.7: Water
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Presentaties:

Presentatie: Water

Artikelen en verslagen:

Artikel: Meer water = meer melk

Linken op internet:

Drinkwatercheck

Link naar GD diergezondheid, drinkwaterkwaliteit
http://www.gddiergezondheid.nl/rundveedrinkwater
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Normen drinkwater kwaliteit rundvee

Drinkwater management

Als je deze paragraaf goed hebt doorgenomen, moet je de onderstaande vragen kunnen
beantwoorden.
19. Hoeveel liter water heeft een koe nodig als ze 20 kg melk per dag produceerd.

50 - 70

80 - 100

120 - 140
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150 - 200

20. Hoeveel sneldrinkers moeten er in een stal van 150 melkkoeien worden geplaatst om
voldoende drinkwater voor de koeien te hebben.
Vul hier het antwoord in (afronden op nul decimalen achter de komma)

21. Een koe heeft per dag 150 liter water nodig. Ze krijgt het volgende rantsoen;
• 20 kg kuilgras (50% DS)
• 12,5 kg snijmais (32% DS)
• 10 kg A-brok
Hoeveel water moet deze koe nog opnemen?
Vul hier het antwoord in (afronden op 1 decimaal)
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Hoofdstuk 3: Voederwaardering
3.2: VEM en DVE

Presentaties:

Pagina 63 van 135

Koeienvoer 1

Presentatie VEM

Presentatie: Meetmelk en VEM en gDVE-behoefte

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/5/5ca8e5eab462a4235e3102f
c5b7bfaac842c88bc.pdf

Linken op internet:

VEM is de Nederlandse energie parameter
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/vem

Uitleg Darm Verteerbaar Eiwit (DVE)
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/dve

Onderhoudsbehoefte melkkoeien sterk gestegen.
https://veeteelt.nl/Voeding/nieuws/onderhoudsbehoefte-van-de-ko
eien-sterk-gestegen
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Onderzoeksrapport: Enegiebehoefte melkkoeien

Nieuwe energiebehoefte melkvee (dec 2019)
Video's:

Video over ketose
https://youtu.be/gmtyyUtH6tk

Het nemen van een kuilmonster

vraag 1: VEM en DVE behoefte koe
Hoeveel VEM en DVE heeft een koe nodig voor onderhoud en hoeveel voor 1 kg melk.
VEM onderhoud

a

52

DVE onderhoud

b

5.400

VEM/kg melk

c

120
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DVE/kg melk

d

460

Vraag 2: Meetmelk
De melkproductie van een koe is 26,4 kg melk met 4,52% vet en 3,68% eiwit. Hoeveel kg
meetmelk is dit? Afronden op 1 decimaal.

vraag 3: VEM-behoefte
Bereken de VEM behoefte van een koe die 33 kg melk geeft met 4,35% vet en 3,55% eiwit.

vraag 4: DVE-behoefte
Bereken de DVE-behoefte van een koe met 34,8 kg meetmelk.

Vraag 5: VEM en kg melk
Een koe neemt aan het voerhek 16.000 VEM op. Hoeveel kg melk kan ze hiervan produceren?
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vraag 6: Negatieve Energie Balans/ketose
Hoe herken je op een MPR-dieroverzicht een koe met een NEB of met ketose? Twee
antwoorden zijn goed.

Hoog eiwit% > 3,50%

Vet% - eiwit% is groter dan 1,50%

Vet% is lager dan eiwit%

Ureum is hoger dan 25

Lactose is hoger dan 4,50%

Eiwit% is lager dan 3,00%

3.3: Voederwaarde calculator
Linken op internet:
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De voederwaarde calculator of Veevoeder database webapp
http://vvdb.cvbdiervoeding.nl/Manage/Tools/VwCalc.aspx

Presentaties:

Omrekenen van kg product naar kg DS en energie- of eiwitrijk?

Behoefte VEM en DVE en omrekenen van kg naar kg DS en ander
som

Extra opgave/opdrachten:

Extra rantsoenberekeningen

Extra vragen rantsoenberekening ANTW

Tabellen voor rantsoenberekening
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Wil je eerst nog een extra uitleg over de onderstaande vragen, bekijk dan de bovenstaande
presentatie "Omrekenen van kg product naar kg DS (en energie- of eiwitrijk)".
Vraag 1: Omrekenen van VEM/kg naar VEM/kg DS
Er zijn 3 partijen snijmaïs. Welke van de drie is het beste.
• Partij 1 bevat 38% DS en 370 VEM/kg
• Partij 2 bevat 35% DS en 355 VEM/kg
• Partij 3 bevat 33% DS en 320 VEM/kg

Vraag 2: VEM en DVE behoefte
Wat is de VEM en DVE behoefte van een koe die 25 kg meetmelk produceerd.

Vraag 3: Rantsoenberekening
Een koe krijgt het volgende rantsoen aan het voerhek. Hoeveel VEM en DVE neemt ze op.
• 35 kg graskuil, (40% DS; 910 VEM/kg DS; 60 DVE/kg DS)
• 16 kg bietenperspulp (25% DS; 1.060 VEM/kg DS; 93 DVE/kg DS)
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Vraag 4: Rantsoenberekening
Een koe met 35 kg meetmelk krijgt het volgende rantsoen
• 28 kg graskuil, (40% DS; 900 VEM/kg DS; 65 DVE/kg DS)
• 8 kg snijmaïs (36% DS; 1.000 VEM/kg DS; 45 DVE/kg DS)
• 2 kg brok in de melkstal (90% DS; 940 VEM/kg; 150 DVE/kg)
1.
2.
3.
4.

Wat is de VEM en DVE behoefte van deze koe
Hoeveel VEM neemt deze koe totaal op.
Hoeveel DVE neemt deze koe totaal op
Hoeveel kg meetmelk per dag kan deze koe op basis van VEM en DVE hieruit
produceren.
5. Hoeveel kg brok moet de koe erbij krijgen als er 940 VEM in één kg brok zit.

3.4a: VOS en FOSp
Antwoorden:

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/3/3ef482f2684b5151aff95345
4e168f6944c0e2a0.pdf

Presentatie:

Presentatie over FOSp en VOS
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Artikel:

Verteerbaarheid (VCOS) van kuil

Linken op internet:

Wat is VOS
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/vos

Wat is VCOS%
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/vcos

Wat is FOSp
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/fosp

Wat is FOSp2
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/fosp-2u

Video's:
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Penskarakter

Penskarakter graskuil

Voer opname en vertering

Penskarakter snijmaïs

1) Vragen over VOS en FOSp
Maak de juiste combinaties.
Alle OS wat in de pens beschikbaar
komt.

a

hoog

Alle OS wat zowel in de pens als in
de darmen beschikbaar komt.

b

VOS

De FOSp2 van bierbostel is ....

c

FOS

De FOSp2 van gemalen tarwe is ....

d

VEM

Hoe hoger de VCOS, des te hoger is
de .....

e

laag
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2) Vraag over FOSp2
Hoe dikker de celwanden, des te HOGER / LAGER is FOSp2

3) Vraag over FOSp2
Hoe hoger FOSp2, des te MEER / MINDER is de kans op pensverzuring.

3.4b: OEB en ureum
Antwoorden:

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/3/3a04ddc9c191f4a5079c2e2
1cf5e8360fffcc7f6.pdf

Presentatie:

pp ureum en OEB
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Voeren van de pens

Linken op internet en artikelen:

Wat is OEB
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/oeb

Wat is OEB2
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/oeb-2-uur
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Hoe het ureumgehalte optimaliseren
https://www.mijnrantsoenwijzer.nl/ureum-gehalte-optimaliseren/

Strategie voor verlagen ureum gehalte
http://verantwoordeveehouderij.nl/show/Strategie-voor-verdere-ve
rlaging-ureumgehalte.htm

Minder eiwit in het rantsoen, het kan, maar ...

Keuze meststof bepaalt benutting eiwit en ureumgehalte.

Ureum of KAS (nitraat) strooien
https://www.eendrachtrouveen.nl/rundvee/bemesting/2172-2/

Video's:

Rantsoen en ureum

Pagina 75 van 135

Koeienvoer 1

Het effect van te lang gras en droogte op het eiwit in het gras (rants
oen) en ureum van het tankmelk.

Test je kennis:
1) Wat gebeurt er met het ureum?
Er wordt in het basisrantsoen meer bierbostel gevoerd.

Ureum blijft gelijk en eiwit% in de melk gaat omhoog

Ureum gaat omhoog

Ureum gaat omlaag

2) Wat gebeurt er met het ureum?
Tijdens de weideperiode wordt er meer snijmaïs bijgevoerd.

Ureum blijft gelijk

Ureum gaat omhoog

Ureum gaat omlaag

3) Wat gebeurt er met het ureum?
Koeien gaan weiden in mei in jong gras (1.200 kg DS/ha)
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Ureum blijft gelijk

Ureum gaat omhoog

Ureum gaat omlaag

4) Wat gebeurt er met het ureum?
In het basisrantsoen wordt de soja teruggebracht van 1,5 kg/koe/dag naar 1 kg.

Het ureum blijft gelijk

Het ureum gaat omhoog

Het ureum gaat omlaag

5) Wat gebeurt er met het ureum?
Er wordt een kuilgras gevoerd met 16% RE. Deze kuil is bijna op. De volgende kuil bevat 17%
RE. De hoeveelheid kg DS/koe/dag blijft gelijk.

Het ureum blijft gelijk

Het ureum gaat omhoog
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Het ureum gaat omlaag

6) Maak de juiste combinaties
Maak de juiste combinaties
Het meest gewenste ureumgetal is
....

a

22

Het ureum is te hoog als deze hoger
is dan ....

b

300

Het OEB is te laag als deze ..... is

c

30

Het meest gewenste OEB is .....

d

- 20

OEB/kg DS van snijmaïs is .....

e

50

3.5a: VOC en VW
Vragen en opdrachten:

Vragen en opdrachten, paragraaf 3.a: VOC en VW

Presentaties:
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https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/6/64716e7082e8c1d1f10f2da
105f940a7009b72dc.pdf

Linken op internet:

Verzadigingswaarde (VW)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/verzadigingswaarde

Extra opgaven:

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/a/a4f75a72a0231da4c469185
a587fdcceb79cb368.docx
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Uitwerking extra opgave rantsoenberekening

1) Bereken de gemiddelde verzadigingswaarde van het rantsoen (3 decimalen)
De volgende gegevens zijn bekend;
- 5.000 kg graskuil met 40% DS en 1,03 VW/kg DS
- 1.000 kg snijmaïs met 35% DS en 0,79 VW/kg DS
- 400 kg perspulp met 22% DS en 0,55 VW/kg DS

2) Bereken de gemiddelde VW waarde van het rantsoen (3 decimalen)
De volgende gegevens van een gemengd rantsoen zijn bekend.
•
•
•
•

3.200 kg graskuil met 45% DS en 0,98 VW/kg DS
2.800 kg snijmaïs met 37% DS en 0,81 VW/kg DS
800 kg bierbostel met 22% DS en 0,55 VW/kg DS
100 kg gedroogde luzerne met 91% DS en 1,4 VW/kg DS

3) Hoeveel kg DS neemt deze koe nog van het gemengde rantsoen op?
de

Een 2 kalfskoe is 180 dagen in lactatie. Naast 7 kg brok (0,4 VW/kg) uit de krachtvoerbox,
krijgt deze koe een gemengd rantsoen aan het voerhek met een gemiddelde VW van 0,925.
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4) Hoeveel kg meetmelk op basis van VEM kan deze koe produceren uit het rantsoen.
de

Een 3 kalfs is 120 dagen in lactatie. Deze koe krijgt 2 kg brok in de melkstal en 7 kg in de
krachtvoerbox. Daarnaast wordt er onbeperkt kuilgras aan het voerhek verstrekt.
- Kuilgras; 42% DS - 900 VEM/kg DS - 1,05 VW/kg DS
- Brok melkstal; 90% DS - 940 VEM/kg - 0,4 VW/kg
- Brok krachtvoerbox; 90% DS - 960 VEM/kg - 0,4 VW/kg
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3.5b: Structuurwaarde
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Hoofdstuk 4: Voedermiddelen
Herkennen en eigenschappen voedermiddelen

Opdracht:

Voedermiddelen opdracht

Werkblad voedermiddelen

Database voedermiddelen
http://vvdb.cvbdiervoeding.nl/Manage/Tools/VwCalc.aspx
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Marktprijzen en voederwaardeprijzen (april 2021)

Voederwaarden meest gebruikte voedermiddelen

Presentaties:

Presentatie over OEB

Afbeeldingen voedermiddelen:

Foto's van voedermiddelen

Linken op internet:

Wil je snel info over een voedermiddel, of wil je verschillende
voedermiddelen met elkaar vergelijken. Klik dan op deze link.
https://www.duynie.nl/producten

Oefenopgaven:
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Toets

Herkennen en eigenschappen voedermiddelen
https://maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/5919457

Algemene Informatie

Titel
Herkennen en eigenschappen voedermiddelen
Aantal Vragen 23

MAIN_SECTION
Herken de vochtrijke krachtvoeders
Sleep de juiste naam naar de juiste afbeelding
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c

Tarwegistconcentraat

d

Bietenperspulp

e

Maìsglutten

Kuilgras

a

90 a 85% DS

Aardappelvezels

b

35 a 45% DS

Tarwestro

c

35 a 40% DS

Snijmaïs

d

90% DS

DS gehalten
Zet de juiste DS% achter het voedermiddel

Pagina 86 van 135

Koeienvoer 1

CCM

e

55 a 65% DS

Bierbostel

f

16 a 18% DS

Luzerne (kunstmatig gedroogd)

g

22 a 25% DS

Kuilgras
De gewenste eigenschappen-voederwaarde van kuilgras is
Ruw Eiwit

a

160 a 190

VEM

b

880 a 940

Ruw As

c

0,1 a 3

Boterzuur

d

70 a 140

VCOS (%OS)

e

75 a 80

Suiker

f

90 a 110

Kuilgras
Wanneer kuilgras een donkere kleur heeft, .....

Heeft het een hoog ruw eiwit gehalte

Bevat het veel structuur

Pagina 87 van 135

Koeienvoer 1

Heeft het een hoog DS-gehalte

Is het in de bloei geschoten

Kuilgras
Waaraan kan je herkenen dat er veel suiker in kuilgras zit.

Als het prikt in de handen

Als het aan de handen blijft plakken

Als het een donkere kleur heeft

Als het kort gehakseld is

Eiwitrijk
Welke 3 voedermiddelen zijn eiwitrijk.

Snijmaìs

Kuilgras
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Bierbostel

Bietenperspulp

Raapschroot

Geplette tarwe

Snel of traag
Welke van de drie onderstaande voeders geeft kans op pensverzuring

Weidegras

kg DS Snijmaïs

Kuilgras met > 150 gram suiker/kg DS

Voederbieten

Gemalen tarwe

Aardappelvezels
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Herken de voedermiddelen
Sleep de tekst naar de juiste afbeelding.
Door op de afbeelding te klikken wordt deze vergroot en kan je het beter bekijken.
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a

Aardappelsnippers

b

Maïskolvenschroot (MKS)

c

Corn Cob Mix (CCM)

d

Voederbiet

Koeienvoer 1

e

Luzerne

Welke twee voedermiddelen horen bij de ruwvoeders.

Sojaschroot

Weidegras

Bietenpulp

Corngold

Voederbieten

Bierbostel

Welke drie voedermiddelen zijn afkomstig van maïs.

Sodagrain

Pagina 91 van 135

Koeienvoer 1

Raapschroot

CCM

Corngold

MKS

GPS

Energierijk
Welke voedermiddelen zijn energierijk en eiwitarm.

Bietenperspulp

Veldbonen

Voeraardappelen

Sojaschroot

ProtiWanze
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CCM

Hoe heet dit voedermiddel en
welke eigenschap hoort er bij.

Sojaschroot en het is
eiwitrijk

Sojaschroot en het is
energierijk

Maïsmeel en het is
energierijk

Maïsmeel en het is eiwtrijk

Eigenschappen voedermiddel
Wat zijn de drie eigenschappen van
dit voedermiddel

Het is gemaakt van gerst

Het is eiwitrijk

Het heeft een DS gehalte
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van ongeveer 35%
Het gaat traag door de pens

Er mag niet meer dan 5 kg
per koe van gevoerd
worden

De OEB is negatief

Eigenschappen voedermiddel
Welke drie eigenschappen horen
bij dit voedermiddel

Het is gemaakt van tarwe

Het is gemaakt van maìs

Het DS-gehalte is 20 a 25%

Het DS-gehalte is 40 a 45%

Het bevat veel energie (>
1.100 VEM) en veel eiwit
(150 g RE)
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Het bevat veel suiker (> 150
gram)

Eigenschappen voedermiddel
Welke drie eigenschappen horen
bij dit voedermiddel

Het is gemaakt van
suikerbieten

Het is gemaakt van
koolzaad

Het bevat veel eiwit

Het bevat veel energie

Het bevat weinig structuur

Het is structuurrijk
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Hoe heet dit voedermiddel

Tarwe

Sodagrain

Soja

Geplette gerst

Herken de mengvoedergrondstoffen
Sleep de juist naam naar de juiste afbeelding.
Door op de afbeelding te klikken wordt deze vergroot en kan je het beter bekijken.
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Tarwe
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c

Raapschroot

d

Maìsmeel

e

Sojaschroot

Voederwaarde
Voedermiddelen met een positieve OEB bevatten ....

Veel pensenergie en weinig onbestendig eiwit

Veel onbestendig eiwit en weinig pensenergie

Pagina 97 van 135

Koeienvoer 1

Veel bestendig eiwit en veel zetmeel

Weinig bestendig en onbestendig eiwit

Voederwaarde
Wat verstaan we onder FOSp2

Alle organische stof die binnen 48 uur in de koe wordt afgebroken (pens en darm).

Alle Vetten die in de koe worden afgebroken.

Alle organische stof die binnen 2 uur in de pens wordt afgebroken.

Alle koolhydraten die binnen 2 uur in de pens en lebmaag worden afgebroken.

Prijs per % DS
Van bierbostel is het volgende bekend:
•
•
•
•

Marktprijs is € 61,60 per ton
952 VEM/kg DS en 132 DVE/kg DS
22% DS
5% bewaarverliezen

Bereken de prijs per % DS. Noteer allen een getal en rond af op twee cijfers achter de
komma.
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Voederwaardeprijs
De marktprijs in % van de voederwaardeprijs van raapzaadschroot is 115%. Wat wil dit
zeggen?

Dat raapzaadschroot duurder is, dan de voederwaarde die erin zit.

Dat raapzaadschroot relatief goedkoop is.

Dat raapzaadschroot goedkoper is, dan de voederwaarde die erin zit.

Dat bij raapzaadschroot 15% toeslag betaalt moet worden.

Prijs per % DS
Van een voedermiddel is de prijs per % DS € 2,55. Bereken de marktprijs per ton als van dit
voedermiddel het volgende bekend is;
• 1.103 VEM/kg DS en 107 DVE/kg DS
• 42% DS
• 3% bewaarverlies
Vul alleen een getal in en rond af op twee cijfers achter de komma.
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Marktprijs
De marktprijs van snijmaïs zit meestal tussen € 60 a € 70 per ....
Dit is de prijs per ....

per ton

per kg DS

per 100 kg

per % DS

Video's:

Opzoeken voederwaarden op internet

Eigenschappen voedermiddelen
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Aardappelvezels

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/3/34bb70e7d5b0b3ca78b508
62654f03af4faa1da4.pdf
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Alkagrain

Voederwaarde Alkagrain
https://www.bergfourage.nl/producten/grondstoffen/alkagrain/

Video:

https://www.youtube.com/embed/1lnLX7kghkA?list=RDCMUCOuAR
UcEfmWs5PdqFgCEA2A

Bierbostel

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/f/fceef04ecaa83737c05fc27c4
047db119794d9b4.pdf

Vochtrijke voedermiddelen in een slurf.
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Bietenperspulp

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/8/83371757ce29431247326a4
8204851dbc1fec842.pdf

https://www.youtube.com/embed/zrKc0CWVCoc

CCM

Mais dorsen en vermalen voor CCM

Citruspulp

Info citruspulp
https://www.kijfeed.nl/citruspulp/
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Corngold

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/1/1c56d632e2c10f124882c9fd
18d65ae7c9865d1c.pdf

Grasbrok

Gaan we aan de grasbrok

Hennep

http://www.pensprik.com/
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https://www.youtube.com/embed/0mjyVuVarrs

Lactograan
Lactograan als alternatief voor sodagrain
https://www.melkvee.nl/artikel/211842-lactograan-als-alternatief-v
oor-sodagrain/

Luzerne

Luzerne oogsten

Lupine

Artikelen:
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Lupine als sojavervanger in veevoer

Linken:

Lupine in trek
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Veelzijdigelupine-in-trek.htm

Lupine een hip gewas (video)
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/159837/Lupine-is-een-hip-gewas-da
t-kunnen-ze-niet-verbieden

http://www.rtvoost.nl/nieuws/180328/vivera-holten-zoekt-nieuwe-t
elers-voor-vleesvervanger-lupine#

Video's:

Lupine een eiwitrijk gewas
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Maïsvlokken

Voederwaarde en eigenschappen maïsvlokken
https://www.forfarmers.be/rundvee/melkvee/dml/aanpak-en-prod
ucten/maisvlokken.aspx

MKS

MKS als goedkope krachtvoer

Snijmais
Artikelen en linken:

DS% snijmaïs > 35
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/mijnkringloopwijzer/sh
ow/Oogst-de-mais-boven-35-procent-droge-stof.htm

Pagina 107 van 135

Koeienvoer 1

Shredlage biedt in tweede Duitse studie weinig voordeel
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2017/5/Shredlag
e-biedt-in-tweede-Duitse-studie-weinig-voordeel-126793E/?cmpi
d=NLC|boerderij_vandaag|2017-05-02|%27Shredlage_biedt_weini
g_voordeel%27

Wat is er mis met snijmaïs
https://www.prikkebord.nl/topic/25678/

Video's:

Onderzoek naar shredlage in Nederland

ReRegel overslaan

Technologie Shredlage

Sodagrain

https://www.youtube.com/embed/VfOpcLd2EYA
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Sodagraan in opkomst

Meer info over sodagraan
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Sodagraanvoor-koeien.htm

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/f/fbc04ca3f959cc4fca20b0b79
527e5136b93ac3e.pdf

Meer info over sodagrain (2)
https://www.bergfourage.nl/producten/grondstoffen/ontsloten-tar
we-sodagrain-/

https://www.youtube.com/embed/YuDcjUTs-Gk

Soja
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Informatie over soja in wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sojaboon

Achtergrond informatie over soja
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/33/achtergrondinforma
tie-en-handelsstromen--soja--

Factsheet: Verantwoorde SOJA

Soja telen in Nederland

Krachtvoer besparen met eigen sojateelt

Sojacake
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https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/5/5c25592e4aac9263d8e81fd
e7b421ee7ea484374.pdf

Sorghum

Sorghum alternatief voor snijmaïs

Onderzoeksrapport: Teelt sorghum in Nederland

Sorghum biedt kansen voor veehouders
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/10/20/sorghum-biedt-k
ansen-voor-melkveehouders

Sorghum als derde gewas
http://veeteelt.nl/nieuws/sorghum-heeft-potentie-als-derde-gewas
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Sorghum sillage

Tarwegistconcentraat

Leveranciers brengen het bijproduct uit de productie van bio-ethanol onder verschillende
merknamen op de markt. Het komt van diverse fabrieken en heeft per herkomst een
duidelijk andere samenstelling.
Bekende merknamen zijn ProtiWanze, Sastapro, Bergapro, Amypro, Grainpro en Rupro+.

Eigenschappen en voederwaarde

TGC toekomst?
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TGC als plakmiddel
http://www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Management/2016/10/Vlo
eibare-bijproducten-de-plakkerige-smaakmakers-2899321W/

Opslag tarwegistconcentraat

Veldbonen
Veldboonteelt bespaart €12.264 aan soja-aankoop
https://www.melkvee.nl/artikel/424648-veldboonteelt-bespaart-eur
12.264-aan-soja-aankoop/?tid=TIDP1412132X8EAF2EBBBEDD4F5D
A9BB64505EACF4E1YI5&utm_campaign=2021_MV_Nieuwsbrief_wk
40&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20211
009_MV_NB

Een film ter inspiratie om veldbonen, erwtengerst of grasklaver toe
te passen in de ruwvoervoorziening.

De nieuwe eiwitteelt
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Vetten

Bestendig vet in melkvee voeding
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2017/7/Bes
tendig-vet-verovert-vaste-plek-in-voeding-melkkoe-162856E/

Voeren van pensbestendige vetten
http://veeteelt.nl/nieuws/veel-vragen-over-voeren-van-pensbesten
dige-vetten?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_ter
m=&utm_content=&utm_campaign=week442nov2017

Nadelen van bestendige vetten
http://veeteelt.nl/nieuws/veel-vragen-over-voeren-van-pensbesten
dige-vetten?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_ter
m=&utm_content=&utm_campaign=week442nov2017

Uitleg over vetzuren
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Hoe zit het met de verschillende vetzuren in pensbestendige
vetten
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2017/11/Ho
e-vetzuren-het-effect-bepalen-van-vettoevoeging-205932E/

Voederbiet en feedbeet
Artikelen:

Voederbieten in melkveerantsoen

Feedbeet is de moderne voederbiet

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/a/ad7760345ec55ba69fba520
62db58d83b36dafe7.pdf

Linken:

http://www.kwsbenelux.nl/aw/Products/Suikerbiet/Feedbeet/~gdtf/
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Groenkennisnet: Voederbieten in de lift
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Voederbiet
en-in-de-lift.htm

Demo voederbieten rooien en versnipperen
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2017/10/Dem
o-voederbieten-rooien-en-versnipperen-200645E/?cmpid=NLC|boe
rderij_veehouderij|2017-10-20|Demo_voederbieten_rooien_en_ver
snipperen

Versnipperde voederbieten in kuilslurf
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2017/5/Met-k
uilslurven-jaarrond-voederbieten-voeren-133147E/?intcmp=sticky-r
elated-content

Video's:

Feedbeet is ideaal voor melkveerantsoen

Waarom voederbieten opnemen in het rantsoen? Perspectief vanui
t de Melkveehouderij.

Ervaringen met feedbeet.
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Voederbieten in balen

150 ton voederbieten per hectare bij melkveebedrijf

Voederbieten en snijmais tegelijk inkuilen
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Hoofdstuk 5: Stage opdracht
Beoordelen ruwvoer/kuilanalyse
Inleverdatum stage opdracht is 13 februari 2022
Klik op de onderstaande link om de opdracht te openen.

Stage opdracht veevoeding klas 1

LessonUp:

Les over uitleg van stage opdracht
https://www.lessonup.com/nl/lesson/D4jChaA7ipoYsaYbj

Video's: Praktische tips over hoe je ruwvoer kunt beoordelen.

Beoordelen ruwvoer (bron; mijnrantsoenwijzer.nl)

In en uitkuilen (bron; mijnrantsoenwijzer.nl)
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Graskuil analyses

Graskuil 17 mei

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/2/2e3e5eaca48c9970337a4f3
84560b8c4ca6b4cb5.pdf

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/4/45de4a6ed9f900e13da8ca7
09a02773b6fea294e.pdf

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/d/d21a0a3a0ad0d55a008338
c83aca156fbcecdfb2.pdf
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https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/d/d8d9bae66e184ba0b486a9
b7441a303e79a05747.pdf

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/0/05331fbb38cee0de8243e1f
47137fcd3c8c12866.pdf

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/7/7f5beb3d4052c34840efeb6
d33aac898833917ac.pdf

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/7/7879781fcadccb15fbafa22c
288db543a37c9fe0.pdf

Gras in balen analyses

grasbalen 14 juli
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1ste snede 2018

3e snede 2018

Snijmaïs analyses

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/2/21a154afbeb2567b6281495
8ba292dcb2510f110.pdf

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/2/29be2070e97cea7bcef2f54
e703b9332833bf5aa.pdf

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/0/09bdcd83a9839c848682bac
670f65443eadee7e2.pdf
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https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/5/5e4732d4f2e537f4a4a7424
7418824aa9b71ee63.pdf

Snijmaïs 18 okt

Overige voeders analyses

Vers gras

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/b/bdb15a1963eedf31ac8f5a9
359fd626a1d94f2ab.pdf

Voederbieten
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Voeropname en vertering

Voeropname en vertering (bron: mijnrantsoenwijzer.nl)
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Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Eindgebruiker

leerling/student

Bronnen

Blokstage klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/159791#!page-5936608
Link naar Grasland klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/72735/Grasland_klas_1#!page-2815524
Link naar Voederwinning klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/120516/Voederwinning_klas_1#!page-4140281
Link naar Grazige weiden
https://maken.wikiwijs.nl/72737/Groen_gras
Link naar Koeienvoer klas 2
https://maken.wikiwijs.nl/68036/Veevoeding
Bestellen lesboek "Voeding basis melkvee"
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/vakgebied-voor-mbo/agro-veehouderij/
voeding-basis-melkvee-incl-digitale-module-2
Een Kahoot oefentoets
https://play.kahoot.it/#/?quizId=5bee5ebb-3f2e-4797-a2a1-97d699f5614a
Rundveevoeding (Roodbont)
https://roodbontpublishers.nl/dairy/cattlefeeding/NL/1/index.html
Eurofins Agro (Expertise Wiki's): Snel op zoeken van de betekenis van
voederwaarden.
http://blgg.agroxpertus.nl/wiki/vem
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Voederwaarde calculator
http://vvdb.cvbdiervoeding.nl/Manage/Tools/VwCalc.aspx
Herkauwen en penswerking
https://www.youtube.com/embed/FXYoKSvuYk8
Klik op paragraaf 1.1: De koe als herkauwer
https://roodbontpublishers.nl/dairy/cattlefeeding/NL/1/index.html
Rundveevoeding: Klik op 1.2 De pens
https://roodbontpublishers.nl/dairy/cattlefeeding/NL/1/index.html
Werking van de pens
https://www.youtube.com/embed/C91bTzF7bSM
Link: Meer over werking van de pens (mijnrantsoenwijzer.nl)
http://www.mijnrantsoenwijzer.nl/de-praktijk/33-werking-van-de-pens
Schooltv: Eenvoudige uitleg over magenstelsel koe
http://www.schooltv.nl/video/hoe-verteert-de-koe-zijn-voedsel-langs-vier-magen/
De strontvlieg
http://download.omroep.nl/teleacnot/schooltv/eigenwijzer/games/gamebox/games/
ricardo.swf
Inkijkje in de pens
https://www.youtube.com/embed/2RNi3YA3GZs
Goede pensactiviteit
https://www.youtube.com/embed/_RBnrdipN3Q
Beoordelen pensvulling
https://www.youtube.com/embed/_T8Y03M7bTs
Check de mest en de rest (bron: MijnRantsoenWijzer.nl)
https://www.youtube.com/embed/UbDnxhToAbs
Klik op paragraaf 1.3: De magen en andere spijsverteringsorganen
https://roodbontpublishers.nl/dairy/cattlefeeding/NL/1/index.html
Pensontwikkeling
https://www.youtube.com/embed/7kjzuUGLOg8?feature=player_embedded
Herkauwactiviteit
https://www.youtube.com/embed/FXYoKSvuYk8
Pensvulling
https://www.youtube.com/embed/_T8Y03M7bTs
Conditiescore lacterende koeien
https://www.youtube.com/embed/Z0gPjbNw-Lk
Conditiescore einde lactatie
https://www.youtube.com/embed/-1wZC6G-68A
Voersignalen
https://www.youtube.com/embed/UbDnxhToAbs
Pagina 125 van 135

Koeienvoer 1

Smart Melken (methaanreductie en stikstofefficëntie)
https://www.ilvo.vlaanderen.be/smartmelken
Methaan uitstoot koeien
https://thedailymilk.nl/methaanuitstoot-koeien-methaan-koeien/
Klimaatverandering
https://www.youtube.com/embed/z5qYDfRJTxw
Koeienvoer en broeikasgassen
https://www.youtube.com/embed/tf1tuabRT2U
Verteerbare Organische Stof (VOS)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/vos
VCOS
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/vcos
Ruwe as
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ruwe
Effect van ruw as (RAS) op ruwvoer
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/mijnkringloopwijzer/show/Onderschathet-effect-van-RASgehalte-in-ruwvoer-niet.htm
NIRS-analyse van kuil voorkomt onnodige kosten
http://eurofins-agro.com/nl-nl/expertise/voederwaarde/artikelen/nirs-analyse-vanuw-kuil-voorkomt-onnodige-kosten
Uitleg NIRS
https://youtu.be/a8np-tlmNHg?t=127
Mobiel voederwaarde bepalen mais en gras
https://www.youtube.com/embed/arPpixZihVc
Droge Stof (DS)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/droge-stof
Broeigevoeligheid
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/broei-broeigevoeligheid-kuilvoer
Het optimale DS-gehalte in graskuilen
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/het-optimale-percentage-droge-stof
Schimmels en broei in de kuil
https://www.youtube.com/embed/bE4RP411Zkg
Penspapillen en vluchtige vetzuren
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Pens-vertoont-groot-vermogen-totaanpassen.htm
Stop met hakselen van 1000 VEM kuilen
http://veeteelt.nl/voeding/nieuws/stop-met-hakselen-van-1000-vem-kuilen
Ruwe celstof
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/ruwe-celstof-1
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Celwanden
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/celwanden
NDF
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ndf
NDF verteerbaarheid%
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ndf-verteerbaarheid
ADF
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/adf
ADL
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/adl
Zetmeel
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/zetmeel
Suiker
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/suiker
Azijnzuur in de pens
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/azijnzuur
Propionzuur in de pens
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/propionzuur
Boterzuur in de pens
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/boterzuur-en-boterzuurbacterien
Structuur en eiwit in de graskuil.
https://www.youtube.com/embed/e_AvB8py1gk
Artikel uit Melkvee 100+: Met vet meer melk(vet)
http://www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Management/2016/4/Met-vet-meermelkvet-per-kg-fosfaat-2791952W/
Zie ook hoofdstuk 4 voedermiddelen -> Vetten
https://maken.wikiwijs.nl/?id=15&arrangement=79969#!page-3825291

Cono verbiedt gebruik voedingsvetten in rantsoen
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2017/9/Cono-verbiedt-gebruikvoedingsvetten-inrantsoen-191283E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2017-09-30|Cono_verbiedt_gebruik_voedin

Voeren van bestendig vet neemt toe
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2017/7/Bestendig-vetverovert-vaste-plek-in-voedingmelkkoe-162856E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2017-07-27|Bestendig_vet_verovert_vaste_p
Ruw vet
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ruw-vet
Video: Uitleg eiwit vertering
https://www.youtube.com/embed/4dvVwKOUWYs

Pagina 127 van 135

Koeienvoer 1

Ruw eiwit totaal
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ruw-eiwit-totaal-0
Ruw eiwit
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/ruw-eiwit
Onbestendig eiwit
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/pens-afbreekbaar-eiwit
Fermenteerbaar eiwit
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/fermenteerbaar-eiwit
Bestendig eiwit
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/bestendig-eiwit
Darm Verteerbaar Eiwit (DVE)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/dve
Microbieel eiwit
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/microbieel-eiwit
Darm verteerbaar microbieel eiwit
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/dvme
NH3-fractie
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/nh3-fractie
Structuur en eiwit in de graskuil.
https://www.youtube.com/embed/e_AvB8py1gk

Regels eiwitgehalten in krachtvoer
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Minister-Schoutenpresenteert-regels-eiwitgehalten-in-krachtvoer-voormelkvee.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=GKN+Veehouder

Vijf vragen over minder eiwit in veevoer
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/livestockresearch/show-wlr/Vijf-vragen-over-minder-eiwit-inveevoer.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Verantwoorde+V
Soja en raap in de ban door maximale eiwitgehaltes voor krachtvoer
https://www.melkvee.nl/artikel/247437-schouten-maakt-maximale-eiwitgehalteskrachtvoer-bekend/

Ga geen lichte sneetjes gras maaien voor meer eiwit
https://www.melkvee.nl/artikel/248573-ga-geen-lichte-sneetjes-gras-maaien-voormeereiwit/?tid=TIDP347952X7EF05447ED4F45F480CFC97B7E795BBEYI5&utm_campaign=2020_MV_N
mail&utm_content=20200516_MV_NB
Discussie over de eiwitmaatregel
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Discussie-over-deeiwitmaatregel.htm
Hoe omgaan met eiwitlimiet in najaar
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https://www.youtube.com/embed/fwGtGz1ia1M
Het effect van te lang gras en droogte op het eiwit in het gras (rantsoen) en ureum
van het tankmelk. En de nadelen van de eiwitregeling voor krachtvoer.
https://www.youtube.com/embed/yaHa_BembpY
Mineralen hebben invloed op de productie
http://www.melkvee.nl/gezondheid/stofwisseling/overig/nieuws/1556/mineralenhebben-invloed-op-productie
Mineralencheck
https://vimeo.com/96691576
Link naar; "Veel gestelde vragen over de Mineralencheck".
http://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/rundvee/
voedingsproducten/gd-tankmelk-mineralen/veelgestelde-vragen
Biotine
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/
rundvee/klauwgezondheidsaanpak/biotine
Calcium (Ca)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/calcium
Chloor (Cl)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/chloor
Fosfor (P)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/fosfor
Fosfor index
http://eurofins-agro.com/nl-nl/over-eurofins-agro/nieuws/nieuw-hulpmiddel-voorefficiente-fosfaatbenutting
Kalium (K)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/kalium
Magnesium (Mg)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/magnesium-0
Natrium (Na)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/natrium
Sporenelementen
http://eurofins-agro.com/nl-nl/expertise/bemesting/artikelen/analysesporenelementen-gras-en-maisland
Kobalt
https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/kobalt-en-vitamineb12-gebrek
Selenium
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/
rundvee/voedingsproducten/gd-tankmelk-mineralen/feiten/selenium
Koper
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https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/
rundvee/voedingsproducten/gd-tankmelk-mineralen/feiten/koper
Mangaan
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/
rundvee/klauwgezondheidsaanpak/mangaan
Zink
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/
rundvee/klauwgezondheidsaanpak/zink
http://www.melkvee.nl/topkuil/partner-nieuws/10966/zicht-op-selenium-jongvee-enweidebedrijven-vragen-extra-aandacht
http://www.melkvee.nl/topkuil/partner-nieuws/10966/zicht-op-selenium-jongvee-enweidebedrijven-vragen-extra-aandacht
Klauwgezondheid tankmelk
https://www.youtube.com/embed/XULV_613BQU
Mineralen in de kuil
https://www.youtube.com/embed/-o2QbxLht7o
Het fosforprobleem
https://www.youtube.com/embed/uQ9pVvZh88M
Link naar GD diergezondheid, drinkwaterkwaliteit
http://www.gddiergezondheid.nl/rundveedrinkwater
Drinkwater management
https://www.youtube.com/embed/6O4fGFuWrmY
VEM is de Nederlandse energie parameter
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/vem
Uitleg Darm Verteerbaar Eiwit (DVE)
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/dve
Onderhoudsbehoefte melkkoeien sterk gestegen.
https://veeteelt.nl/Voeding/nieuws/onderhoudsbehoefte-van-de-koeien-sterkgestegen
Video over ketose
https://youtu.be/gmtyyUtH6tk
Het nemen van een kuilmonster
https://www.youtube.com/embed/vLYrrxBGgbo
De voederwaarde calculator of Veevoeder database webapp
http://vvdb.cvbdiervoeding.nl/Manage/Tools/VwCalc.aspx
Wat is VOS
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/vos
Wat is VCOS%
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/vcos
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Wat is FOSp
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/fosp
Wat is FOSp2
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/fosp-2u
Penskarakter
https://www.youtube.com/embed/pPsImFifhoE
Penskarakter graskuil
https://www.youtube.com/embed/RTtozmXsftY
Voer opname en vertering
https://www.youtube.com/watch?v=j_3QagzXZkU
Penskarakter snijmaïs
https://www.youtube.com/embed/Y850UlV11eI
Voeren van de pens
https://www.youtube.com/embed/yA_7uSPR47M
Wat is OEB
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/oeb
Wat is OEB2
https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/oeb-2-uur
Hoe het ureumgehalte optimaliseren
https://www.mijnrantsoenwijzer.nl/ureum-gehalte-optimaliseren/
Strategie voor verlagen ureum gehalte
http://verantwoordeveehouderij.nl/show/Strategie-voor-verdere-verlagingureumgehalte.htm
Ureum of KAS (nitraat) strooien
https://www.eendrachtrouveen.nl/rundvee/bemesting/2172-2/
Rantsoen en ureum
https://www.youtube.com/embed/yLBccbSYscg
Het effect van te lang gras en droogte op het eiwit in het gras (rantsoen) en ureum
van het tankmelk.
https://www.youtube.com/embed/yaHa_BembpY
Verzadigingswaarde (VW)
http://eurofins-agro.com/nl-nl/wiki/verzadigingswaarde
Database voedermiddelen
http://vvdb.cvbdiervoeding.nl/Manage/Tools/VwCalc.aspx
Wil je snel info over een voedermiddel, of wil je verschillende voedermiddelen met
elkaar vergelijken. Klik dan op deze link.
https://www.duynie.nl/producten
Opzoeken voederwaarden op internet
https://www.youtube.com/embed/8C8OMHCPVtk
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Eigenschappen voedermiddelen
https://www.youtube.com/embed/j_3QagzXZkU
Voederwaarde Alkagrain
https://www.bergfourage.nl/producten/grondstoffen/alkagrain/
https://www.youtube.com/embed/
1lnLX7kghkA?list=RDCMUCOuARUcEfmWs5PdqFgCEA2A
https://www.youtube.com/embed/
1lnLX7kghkA?list=RDCMUCOuARUcEfmWs5PdqFgCEA2A
Vochtrijke voedermiddelen in een slurf.
https://www.youtube.com/embed/tk8-FxmZW0s
https://www.youtube.com/embed/zrKc0CWVCoc
https://www.youtube.com/embed/zrKc0CWVCoc
Mais dorsen en vermalen voor CCM
https://www.youtube.com/embed/dfr_YRZrQ8U
Info citruspulp
https://www.kijfeed.nl/citruspulp/
Gaan we aan de grasbrok
https://www.youtube.com/embed/3bsUbCu06Lk
http://www.pensprik.com/
http://www.pensprik.com/
https://www.youtube.com/embed/0mjyVuVarrs
https://www.youtube.com/embed/0mjyVuVarrs
Lactograan als alternatief voor sodagrain
https://www.melkvee.nl/artikel/211842-lactograan-als-alternatief-voor-sodagrain/
Luzerne oogsten
https://www.youtube.com/embed/KttEjgl903E
Lupine in trek
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Veelzijdige-lupine-intrek.htm
Lupine een hip gewas (video)
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/159837/Lupine-is-een-hip-gewas-dat-kunnen-ze-nietverbieden
http://www.rtvoost.nl/nieuws/180328/vivera-holten-zoekt-nieuwe-telers-voorvleesvervanger-lupine#
http://www.rtvoost.nl/nieuws/180328/vivera-holten-zoekt-nieuwe-telers-voorvleesvervanger-lupine#
Lupine een eiwitrijk gewas
https://www.youtube.com/embed/Q6maW1uVHLM
Voederwaarde en eigenschappen maïsvlokken
https://www.forfarmers.be/rundvee/melkvee/dml/aanpak-en-producten/
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maisvlokken.aspx
MKS als goedkope krachtvoer
https://www.youtube.com/embed/MCGut1Zc4-4
DS% snijmaïs > 35
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/mijnkringloopwijzer/show/Oogst-demais-boven-35-procent-droge-stof.htm

Shredlage biedt in tweede Duitse studie weinig voordeel
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2017/5/Shredlage-biedt-intweede-Duitse-studie-weinigvoordeel-126793E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2017-05-02|%27Shredlage_biedt_weinig_vo
Wat is er mis met snijmaïs
https://www.prikkebord.nl/topic/25678/
Onderzoek naar shredlage in Nederland
https://www.youtube.com/embed/A9gOnFdmzvA
Technologie Shredlage
https://www.youtube.com/embed/ORLv-cmvcYg
https://www.youtube.com/embed/VfOpcLd2EYA
https://www.youtube.com/embed/VfOpcLd2EYA
Meer info over sodagraan
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Sodagraan-voor-koeien.htm
Meer info over sodagrain (2)
https://www.bergfourage.nl/producten/grondstoffen/ontsloten-tarwe-sodagrain-/
https://www.youtube.com/embed/YuDcjUTs-Gk
https://www.youtube.com/embed/YuDcjUTs-Gk
Informatie over soja in wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sojaboon
Achtergrond informatie over soja
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/33/achtergrondinformatie-enhandelsstromen--soja-Soja telen in Nederland
https://www.youtube.com/embed/ebxP82DIJBY
Krachtvoer besparen met eigen sojateelt
https://www.youtube.com/embed/m17Mas3Nq8U
Sorghum biedt kansen voor veehouders
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/10/20/sorghum-biedt-kansen-voormelkveehouders
Sorghum als derde gewas
http://veeteelt.nl/nieuws/sorghum-heeft-potentie-als-derde-gewas
Sorghum sillage
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https://www.youtube.com/embed/qPjPD4DjuaA
TGC als plakmiddel
http://www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Management/2016/10/Vloeibarebijproducten-de-plakkerige-smaakmakers-2899321W/

Veldboonteelt bespaart €12.264 aan soja-aankoop
https://www.melkvee.nl/artikel/424648-veldboonteelt-bespaart-eur12.264-aan-sojaaankoop/?tid=TIDP1412132X8EAF2EBBBEDD4F5DA9BB64505EACF4E1YI5&utm_campaign=2021_
mail&utm_content=20211009_MV_NB
Een film ter inspiratie om veldbonen, erwtengerst of grasklaver toe te passen in de
ruwvoervoorziening.
https://www.youtube.com/embed/To0XUHfkwCA
De nieuwe eiwitteelt
https://www.youtube.com/embed/xTddMfyQ8H0
Bestendig vet in melkvee voeding
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2017/7/Bestendig-vetverovert-vaste-plek-in-voeding-melkkoe-162856E/

Voeren van pensbestendige vetten
http://veeteelt.nl/nieuws/veel-vragen-over-voeren-van-pensbestendigevetten?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=w

Nadelen van bestendige vetten
http://veeteelt.nl/nieuws/veel-vragen-over-voeren-van-pensbestendigevetten?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=w
Hoe zit het met de verschillende vetzuren in pensbestendige vetten
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2017/11/Hoe-vetzuren-heteffect-bepalen-van-vettoevoeging-205932E/
http://www.kwsbenelux.nl/aw/Products/Suikerbiet/Feedbeet/~gdtf/
http://www.kwsbenelux.nl/aw/Products/Suikerbiet/Feedbeet/~gdtf/
Groenkennisnet: Voederbieten in de lift
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Voederbieten-in-de-lift.htm

Demo voederbieten rooien en versnipperen
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2017/10/Demo-voederbietenrooien-enversnipperen-200645E/?cmpid=NLC|boerderij_veehouderij|2017-10-20|Demo_voederbieten_ro
Versnipperde voederbieten in kuilslurf
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2017/5/Met-kuilslurvenjaarrond-voederbieten-voeren-133147E/?intcmp=sticky-related-content
Feedbeet is ideaal voor melkveerantsoen
https://www.youtube.com/embed/-hBBrKlcup8
Waarom voederbieten opnemen in het rantsoen? Perspectief vanuit de
Melkveehouderij.
https://www.youtube.com/embed/LuyhmLtKhpk
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Ervaringen met feedbeet.
https://www.youtube.com/embed/rE5MOBv737I
Voederbieten in balen
https://www.youtube.com/embed/QdPh1zzDKuE
150 ton voederbieten per hectare bij melkveebedrijf
https://www.youtube.com/embed/ON52BUMIq1E
Voederbieten en snijmais tegelijk inkuilen
https://www.youtube.com/embed/7erXkKywAKI
Les over uitleg van stage opdracht
https://www.lessonup.com/nl/lesson/D4jChaA7ipoYsaYbj
Beoordelen ruwvoer (bron; mijnrantsoenwijzer.nl)
https://www.youtube.com/embed/d70vK-H-1ZY
In en uitkuilen (bron; mijnrantsoenwijzer.nl)
https://www.youtube.com/embed/Ss0z0VH-x_E
Voeropname en vertering (bron: mijnrantsoenwijzer.nl)
https://www.youtube.com/embed/j_3QagzXZkU
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