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Beste lezer,

Warmte en droogte laten hun sporen met name in oost 

Nederland na. Gelukkig kunnen we terugvallen op twee 

geslaagde voorjaarssnedes, maar mais vertoont een 

zeer wisselend beeld. Voor jou en voor GIJ S is er dus 

werk aan de winkel voor het komende winterseizoen. 

Door goed te kij ken naar de beschikbaarheid van 

ruwvoer en waar nodig de kwaliteit te ondersteunen, 

gaat GIJ S met jou de uitdaging aan!

Veel leesplezier en de groeten van GIJ S!

Focus op de gezondheid 
van veestapel

GEZONDE EN OUDERE 
KOEIEN PRODUCEREN 
IMMERS MEER MELK.

gijs’ Focus op kwaliteitsbrok
Grondstoffen, fabrieksprocessen en weersomstandig-

heden beinvloeden de kwaliteit van brok. Vóórdat de 

brok vanuit de fabriek in de auto wordt geladen, moet 

deze aan hardheids- en slij tvastheidseisen voldoen. 

Echter: tussen het verladen en het vreten is de brok 

onderhevig aan invloeden van omgevingstemperatuur, 

het blazen in de silo en het transport via vij zels. Om de 

kwaliteit van voeders te kunnen waarborgen, nemen 

de mensen van GIJ S regelmatig en steekproefsgewij s 

monsters van het uitgeleverde voer. Deze worden 

nogmaals op hardheid en op de aanwezigheid van stof 

en gruis geanalyseerd. Het doel is om de kwaliteit voor 

de bek van de koe te controleren, niet de kwaliteit 

in de bulkauto. Met de resultaten optimaliseren wij  

vervolgens de samenstellingen om het gehele jaar 

kwalitatief goede brok te kunnen leveren. Voor jou 

betekent dit dat we onze uiterste best doen om 

smakelij ke en goed lopende brok te produceren, 

ongeacht de omstandigheden.
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NIEUW!! 
Smulaanpak van GIJS
Smaken verschillen. Dat 

geldt voor mensen en 

zeker voor koeien. Tussen 

mensen en koeien zij n de verschillen nóg groter. Dat 

zorgt ervoor dat het beoordelen van ‘smaak’ voor onze 

koeien één van de moeilij kste aspecten van voeren 

is. Uiteindelij k vertellen de koeien of iets wel of niet 

smakelij k is, door voorkeur of afkeer van voeders. 

Ondertussen is smaak wel een belangrij k aspect van 

voeropname. Als krachtvoeders als lokvoer dienen, 

bij voorbeeld in de robot of de melkstal, heeft dit veel 

invloed op bezoekgedrag, productie en werkplezier. 

GIJ S heeft onderzocht op welke smaken koeien 

reageren. Voor zoet en zout blij ken ze duidelij k 

voorkeur te hebben. Echter: vanuit gezondheid 

zij n deze gelimiteerd. Ook zuren worden over het 

algemeen goed opgenomen, maar zij n voor een goede  

penswerking beperkt. Bitter lij kt geen problemen op 

te leveren, mits gecombineerd met zoet. Voor kruidige 

stoffen lij ken koeien wat meer afkeer te hebben.

Ook de fysische kwaliteit, oftewel hoeveelheid stof, 

gruis en meel, hebben invloed op de voeropname, 

voornamelij k bij  brok. Daarbij  geldt dat grovere delen 

geen beperkingen geven, maar stof een negatieve 

invloed heeft op smaak. Verder blij kt een koe voorkeur 

te hebben voor een constant voer, dat weinig varieert 

in samenstelling.

Het onderzoek is samengevoegd in de GIJ S 

Smulaanpak. Met speciale brok en mineralen worden 

je koeien extra gestimuleerd het aangeboden (kracht-)

voer op te nemen. De brok is door een vaste keuze 

van grondstoffen constant van samenstelling. De 

grondstoffen zij n geselecteerd op smakelij kheid. 

Verder is gekeken naar goede persbare grondstoffen, 

waardoor de kwaliteit van de brok uitstekend is. Door 

de grondstofselectie ontstaat een geconcentreerde 

brok die breed inzetbaar is.

Het concept wordt aangevuld met een specifi eke 

mineralensamenstelling aan het voerhek, waar ook 

smaak voorop staat. 

Resultaten van de GIJ S Smulaanpak:

• Betere loop naar robot of melkstal

• Minder restvoer in de voerbakken

• Hogere voeropname, waardoor hogere productie

• Gezonde koeien met meer kleur en glans

• Minder werk, meer werkplezier

INVENTIEVE AANPAK

HET 
NIEUWE 
MELKEN 

VRAAGT OM
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Voervoorraad op scherpst van de snede   

Met name Oost Nederland ziet de hitte en droogte 

van afgelopen zomer terug in een geringere voorraad 

op de kuilplaten.  Over de 1e en 2e snedes kunnen we 

qua hoeveelheid en kwaliteit tevreden zijn, maar in de 

zomermaanden is er veelal te weinig gegroeid. Deze 

snedes zijn vaak bedoeld voor het jongvee, maar voor 

bedrijven met een krap areaal voedergewassen is er 

ook niet genoeg gewonnen voor de melkkoeien. Welke 

opties zijn er?

Jongvee 

Een mogelijkheid voor het jongvee is om deze op stro 

met TGC of brok te zetten. Met een voermengwagen 

en een klein ruwvoertekort, kun je ongeveer de 

helft van het voer vervangen door stro en TGC. Het 

rantsoen moet dan wel geoptimaliseerd worden door 

de stalnutritionist. De optie met brok is geschikt voor 

bedrijven zonder mengwagen en een totaal gebrek 

aan ruwvoer (of TGC) voor jongvee. Vanaf een leeftijd 

van ca. 9 maanden kunnen deze op onbeperkt stro, 

aangevuld met GIJS Ruwvezelmix of B-brok. Bouw de 

voergift in ongeveer een week op naar 1 kg brok per 100 

kg lichaamsgewicht + 1 kg extra.

Droge koeien

De aanpak ‘Droogstand Totaal’ bestaat volledig uit stro 

en brok. Hoewel vooral bedoeld als een oplossing voor 

arbeidsbesparing met goede technische resultaten, 

biedt deze ook soelaas voor een tekort aan geschikt 

ruwvoer.

Melkkoeien

Voor het melkvee moet er preciezer met het rantsoen 

worden omgegaan. Allereerst is het belangrijk om 

de kwalitatief goede kuilen te verdelen tot komende 

zomer en aan te vullen met de matige kuilen. 

Vervolgens kijken we naar de passende aanvullingen. 

Dit kan structuur (hooi en stro) zijn, in combinatie 

met hoogwaardige voeders, of volledige vervanging 

met natte en/of droge bijproducten. Deze producten 

moeten vezelrijker zijn. Perspulp ligt het meest voor 

de hand, maar b.v. aardappelvezels, bierbostel en 

corngold zijn goede alternatieven.

Rantsoenen met minder gras- of maiskuil moeten 

zorgvuldig opgesteld en uitgevoerd worden. Een 

overdaad aan structuur kan leiden tot productiedaling, 

terwijl voerfouten met krachtvoer tot pensverzuring 

kunnen leiden. Wees alert op de volgende zaken.

• Een berekend rantsoen met een laadlijst

• Zorgvuldig laden. Overdaad schaadt!

• Juiste mengvolgorde. Laat je hierin adviseren op 

basis van type mengwagen en soort producten

• Beladingsgraad. Over- en onderbelading zorgen 

voor slechter mengresultaat

• Mengtijd.  Te kort mengen zorgt voor selectie, te 

lang mengen kan leiden tot vermoezing.

• Drogestof: streef naar circa 35% ds. Voeg zo nodig 

water toe om dit te bereiken

• Beoordeel het vreetgedrag en homogeniteit van 

de mest
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Oei! Da’s broei!
Onderweg ervaren stalnutritionisten en account-

managers van GIJS dat menig graskuil van 2019 

broeigevoelig is. Ondanks gebruik van inkuilmiddelen 

(van welk merk ook) zijn veel graskuilen aan de warme 

kant en bij kans zelfs bloedheet. 

Oorzaken van broei zijn ondermaatse verdichting, te 

droog product, lage voersnelheid, te warm weer bij 

inkuilen en meestal een combinatie van bovenstaande 

elementen. Inkuilmiddelen bieden daarvoor geen 

garantie, maar werken ondersteunend. Daarbij 

is ook de keuze voor een conserveringsmiddel 

of een broeiremmer cruciaal voor het resultaat. 

Conserveringsmiddelen zorgen voornamelijk voor pH-

daling en snel stabiliseren van de kuil. Dit komt met 

name de kwaliteit van de kuil te goede. Als echter bij 

het openen van de kuil zuurstof kan intreden, gaat 

het proces opnieuw van start en ontstaat er broei. 

Broeiremmers zorgen voor groeiremming op gisten 

en schimmels, die de broei bevorderen. Schimmels 

zijn bovendien zeer nadelig voor de smakelijkheid 

en potentieel nadelig voor de penswerking. Goede 

broeiremmers zijn azijnzuur en kaliumsorbaat. De 

werking van azijnzuur is echter ook afhankelijk van een 

goede conservering!

Als een kuil eenmaal broeit, hebben middelen op het 

snijvlak weinig zin meer. De broei treedt een meter 

achter het snijvlak al op en dat is met geen middel te 

bereiken. Maatregelen die de broei kunnen beperken, 

zijn:

• Verhogen van de voersnelheid

• Niet meer kuil afdekken dan voor 3 à 4 dagen nodig 

is (2x per week)

• Zwaar gronddek achter het snijvlak

• Broeiremmers aan het voerhek

• Is broei een structureel probleem? Leg het eens 

voor aan je adviseur van GIJS. Maak een plan voor 

je kuilopslag, inkuilproces en wijze van uitkuilen.
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Maiskwaliteit

Ook in het groeiseizoen 2019 hebben de gewassen het 

zwaar te verduren gehad. Landelijk gezien lijkt er meer 

neerslag te zijn gevallen, maar Oost Nederland heeft de 

afgelopen zomer dezelfde droogte als in 2018 ervaren. 

Waar het grasland zich veelal tijdig heeft kunnen 

herstellen, heeft de mais hier wel onder geleden: Met 

name tijdens de bevruchting en de kolfzetting is de 

vochtvoorziening onvoldoende geweest, wat leidt tot 

matig gevulde kolven. Daarbij is op lichte gronden ook 

bladverbranding opgetreden. 

Met de kennis van nu verwacht GIJS dat de 

voederwaarden van de maiskuilen deels vergelijkbaar 

zullen zijn met die van 2018: te laag zetmeel, 

lage verteringscoefficient en te lage VEM. Waar 

verbranding is opgetreden zal ook de opbrengst 

tegenvallen. Kortom: er zal weer het nodige aangevuld 

en gecorrigeerd moeten worden! Waar het volume 

mais achterblijft, verwijzen we nogmaals naar pagina 

4: voervoorraad. Waar de kwaliteit te wensen overlaat 

zijn, afhankelijk van het maisaandeel en zetmeelgehalte 

meerdere opties:

• Allereerst kunnen we kiezen voor zetmeelrijker 

krachtvoer cq. brok. Veelal volstaat deze oplossing 

voor mais met een goede opbrengst en een 

matig zetmeelgehalte (300-350 g/kg ds). Vooral 

bij rantsoenen met circa 40% mais is dit een 

praktische oplossing.

• Extra maismeel bijvoeren is een optie voor bedrijven 

met een krap maisaandeel (30% of minder) en een 

mais met laag zetmeel (<300 g/kg ds). 1 tot 2 kg 

maismeel compenseren het gebrek aan zetmeel. 

• Gemengde rantsoenen kunnen bijproducten 

inzetten. Let wel dat de meeste industrieproducten 

ontdaan zijn van zetmeel. Wat overblijft zijn graan- 

en aardappelproducten, waarbij goed gelet moet 

worden op de mengkwaliteit en de snelheid.

• MegaMaisBoost. In rantsoenen met een hoger 

maisaandeel (>40%) met matig of laag zetmeel 

kan niet eenzijdig maismeel aangevuld worden. 

Vanwege het verzuringsrisico past meer of 

zetmeelrijkere brok ook niet altijd. Voor deze 

situatie ontwikkelde GIJS de MegaMaisBoost. 

Door meer spreiding aan te brengen in de 

energiebronnen, is dit voer in staat de maiskwaliteit 

te compenseren, met behoud van pensgezondheid. 

Het zetmeelgebrek wordt gecompenseerd en de 

restplantvertering gestimuleerd door spreiding in 

energiebronnen en –vormen.
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VLOG neemt vlucht

Nederland als zuivelland heeft een goede reputatie 

in het buitenland. Onze melkproducten vinden 

gretig aftrek buiten onze landsgrenzen. Waar onze 

Nederlandse consument vooral kritisch lijkt op hóe we 

de melk produceren, wil het buitenland vooral weten 

waarméé het geproduceerd is. Gentechniek-vrije 

producten worden meer gevraagd en VLOG is hiervoor 

steeds meer de standaard.

De afgelopen jaren hebben we bij GIJS veel ervaring 

opgedaan met VLOG. Zo’n 20% van de voeders wordt 

inmiddels onder VLOG- of VLOG-EU-standaard 

geproduceerd en dit aandeel neemt waarschijnlijk 

snel verder toe. 

De uitdaging van VLOG is de GMO-vrije soja. Deze variant 

is schaarser en daardoor duurder. 1-op-1 vervanging 

leidt tot hogere voerprijzen en voerkosten. Gelukkig 

hebben wij de ervaring opgedaan dat de toepassing 

van soja te beperken is, door vervanging met o.a. raap 

en door het eiwit van eigen land beter te benutten. 

Het gebruik van vers gras door weiden of stalvoeren 

beperkt de noodzaak van eiwitaanvulling en kan in veel 

gevallen dan prima deels met raap. Het fosfor voordeel 

in de BEX is hier en daar een aandachtspunt, maar 

het merendeel van de bedrijven blijkt deze ruimte niet 

volledig nodig te hebben.

Qua dierprestaties zien wij geen verschil tussen 

veehouders die wel of geen VLOG-voer voeren. De 

productie is gelijk, gehalten geen verschil en qua 

gezondheid zijn er geen verschillen.

Inmiddels is vrijwel het hele assortiment als 

VLOG-waardige variant beschikbaar. Dit geldt 

voor de mengvoeders, de enkelvoudigen en het 

mineralenassortiment. Past het nóg niet, dan kunnen 

we ook VLOG-voer op maat produceren. Voor jou als 

veehouder is omschakelen vooral een formaliteit, GIJS 

en zijn producten zijn er klaar voor!
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Onderzoek naar effecten Euromix 

op vruchtbaarheid: geen!

Voor de verbetering van melkgehalten zet GIJ S veelal 

Euromixen in. Keer op keer wordt het positieve effect 

van Euromix op gehalten aangetoond. Vooral bij  

hoogproductieve koeien is het effect goed zichtbaar. 

Een belangrij ke grondstof zij n de cacaohullen. Over 

cacaohullen doen vele beweringen de ronde, welke 

niet alle onderbouwd zij n. Vaststaat dat cacaohullen 

bij dragen aan een hoger vet- en eiwitpercentage. De 

werking is niet exact bekend, maar wordt verklaard uit 

een invloed op de stofwisseling van nutrienten naar 

melk. Ook staat vast dat de vezelrij ke opbouw bij draagt 

aan rustige pensvertering.

Voor paarden en honden is gebruik niet toegestaan, 

vanwege doping resp. vergiftigingsgevaar. 

Ten onrechte wordt deze negatieve werking 

doorgetrokken naar melkkoeien. Voor herkauwers 

leveren de hoeveelheden cacaohullen in Euromixen 

geen gevaar op. Deze blij ven royaal onder veilige 

eisen. Desondanks doen geruchten over verminderde 

vruchtbaarheid de ronde. GIJ S heeft de inzet van 

Euromix en het effect op vruchtbaarheidskengetallen 

geanalyseerd en vastgesteld dat en géén aantoonbaar 

verschil is qua TKT en inseminaties per dracht tussen 

bedrij ven die Euromix voeren en bedrij ven zonder 

Euromix. Ook hadden de bedrij ven die Euromix 

voeren of gevoerd hebben geen verandering in 

vruchtbaarheidskengetallen vóór en na het voeren. 

agenda
29-30-31 oktober  Beurs Hardenberg

28 november  Melkveecafé te Neede

Kortom,
EUROMIX IS EEN UITSTEKEND MIDDEL OM JE 

VET- EN EIWITGEHALTE TE VERHOGEN, ZONDER 

NADELIGE GEVOLGEN VOOR JE VEESTAPEL!

inseminaties per koe

ins/koe cacao

ins/koe neutraal

Binnen bedrij ven Tussen bedrij ven

3

2

1

0

2,5

1,5

0,5

In
se

m
in

at
ie

s

Dagen Tussenkalftij d

TKT Cacoa

TKT Neutraal

Binnen bedrij ven Tussen bedrij ven

415

410

405

400

395

390

385

380

375

Da
ge

n


