
 

ForFarmers lanceert nieuwe aanpak RUWVOER+ 

Dé aanpak voor beter ruwvoer 

 

Deze nieuwe, systematische aanpak RUWVOER+ zorgt voor een juiste beoordeling en analyse van het 

ruwvoerproces. We nemen het dier als uitgangspunt. Want rundvee moet rendement maken uit het 

beschikbare ruwvoer. Het goed op elkaar afstemmen van de schakels: bodem, bemesting, gewas en in- en 

uitkuilmanagement geeft een hogere gewasopbrengst en verbetering van de rantsoenefficiëntie. Aangezien 

melk- en vleesveebedrijven groter worden en arbeid de beperkende factor is, ziet ForFarmers een sterke 

driehoek ontstaan tussen: de veehouder, de accountmanager/dealer en de ruwvoerspecialist.  

Optimale balans van de bodem 

Ruwvoer+ zorgt voor een optimale bodemconditie, rekening houdend met structuur, zuurstofdoorlaatbaarheid, pH, 

organische stofgehalte en de juiste keuze groenbemesters. Ook het regelmatig nemen van grondstalen en het 

bespreken van de bodemanalyses met uw ruwvoerspecialist zijn hierbij belangrijk. 

Bemestingsbehoefte op maat 
Ruwvoer+ houdt rekening met een aangepaste bemestingsbehoefte. De hoeveelheid en de inhoud van drijfmest is 

de basis, aangevuld met kunstmest. Voor gras is dit Novurea en Grasgroen. Deze soorten kunstmest zijn afgestemd 

op de behoefte per seizoen (jaarrondbemesting), het verhogen van de stikstofefficiëntie en het belang van pH, 

zwavel en kalium. Voor de bemesting van maïs heeft ForFarmers MaïsMaster en Novurea in het gamma, geschikt 

voor vollevelds of rijenbemesting.  

Meer melk/vlees 
Melkvee en vleesvee zijn het uitgangspunt van Ruwvoer+, want het rundvee moet rendement maken uit het 

beschikbare ruwvoer. De voedingsvisie Feed2Milk voor melkvee en Feed2Meat voor vleesvee zijn hierbij belangrijk. 

Feed2Milk is een aanpak gebaseerd op de nieuwste kennis, ervaring en jarenlang (eigen) onderzoek. Op basis van 

het gedrag van voer in de koe en de behoefte aan voedingsstoffen van de koe, wordt een optimaal rantsoen 

samengesteld. Feed2Milk staat voor probleemloos melken met gezonde koeien. Het legt de focus op optimale 

voerbenutting en de beste melkproductie. Dat zorgt voor de hoogste voerwinst. Feed2Meat staat dan weer voor een 

probleemloze groei van gezonde dieren. De uitgekiende voeders van Feed2Meat en het deskundig advies van de 

vleesveespecialist vormen de basis voor een optimale voerbenutting en het beste saldo per dierplaats per jaar. 

Sturen van het inkuilproces 

Ruwvoer+ zet in op inkuilverbeteringsmiddelen zoals het beperken van eiwitverliezen, het voorkomen van broei, het 

verminderen van schimmeldruk en het ondersteunen van de pensgezondheid. 

Bij het uitkuilen van ruwvoeders raadt ForFarmers SELKO TMR aan tegen broei in gemengde rantsoenen. 

Meer en beter gras 

De TOPGRASS Weidemengsels uit het Ruwvoer+ concept zijn qua samenstelling en keuzeschema gebaseerd op de 

laatste ontwikkelingen bij kwekers, de nieuwste veredeling en  

verteringsonderzoek van grasrassen, -eiwit en –structuur. Deze weidemengsels bevatten steeds de beste rassen van 

de aanbevelende Rassenlijst. De ruwvoerspecialisten van ForFarmers bieden ook doorgedreven advies voor 

graslandverbetering. 

Maïs, door de ogen van het dier 

Het stappenplan van ForFarmers voor de beste maïsraskeuze bestaat uit een rassenadvies op basis van 

vroegrijpheid, opbrengst en teelteigenschappen, de Feed2Milk/Feed2Meat Index (snijmaïsrassenkeuze in functie van 

het rantsoen) en rassenadvies inzake korrelmaïs/CCM/MKS. Daarenboven biedt de ruwvoerspecialist ook een 

optimaal zaai- en oogstadvies. 

 

Kortom, het nieuwe Ruwvoer+ concept zorgt voor een optimale balans in de bodem, een hogere 

drogestofopbrengst per hectare en meer melk of meer vlees per kilogram drogestof.  


