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PROBLEMEN ROND OPSTART VERSE
KOEIEN GETACKELD!
Koen van Leeuwen is samen met zijn vrouw Josine de derde generatie die sinds 1938 op deze locatie koeien
melkt. Het bedrijf in Deurne kent een intensieve bedrijfsvoering en sinds 4 jaar een professionele zuiveltak.
Sinds de bouw van de nieuwe stal is de strategie veranderd. “Problemen met gezondheid van de koeien
voorkomen is belangrijk om makkelijk te kunnen werken”, vertelt Koen. De ondersteuning van de weerstand
was ook een van de redenen voor het inzetten van het gist ProRumen. Behalve het celgetal wat bij een aantal
koeien te hoog is, heeft het bedrijf geen klagen over de productie. Dit schommelt al jaren rond de 9700 kg
melk met 4,50 vet en 3,75 eiwit. Op het bedrijf met 200 melkkoeien ligt de focus nu voornamelijk op het
optimaliseren en het verlagen van de voerkosten.

TMR RANTSOEN
Met de nieuwe strategie om
gezondheidsproblemen te voorkomen
kwam het voeren van een rantsoen
gebaseerd op TMR in beeld. Via een vriend
in Oost Duitsland kwam Van Leeuwen in
contact met Dairyconsult, een Nederlands
adviesbureau dat veel werkt met TMR. Al
sinds 2010 wordt er gevoerd volgens het
advies van dit bureau. Koen waardeert de
adviezen doordat deze goed onderbouwd
worden met praktijkervaringen en
wetenschappelijk onderzoek. Dairyconsult
heeft veel ervaring met gisten voor het
ondersteunen van de pensfermentatie,
maar ook de weerstand. Gist heeft
eigenschappen die de weerstand op
darmniveau ondersteunen waardoor deze
beter om kunnen gaan met toxines of
rantsoenwisselingen.
Door de intensieve bedrijfsvoering wordt
er ook veel ruwvoer aangekocht. ProRumen wordt ingezet om deze overgangen

tussen de verschillende kuilen zo goed
mogelijk te ondersteunen. Om die reden
wordt ProRumen al ruim 2,5 jaar ingezet bij
zowel de melkgevende als droge koeien.
De aanleiding voor het gebruik van het gist
ProRumen was een aantal problemen rond
het afkalven, zoals slepende melkziekte,
nageboortes en het opstarten van de verse
koeien. “De meeste problemen zijn nu
verdwenen”, geeft Koen aan. Aan de kalveropfok merkt hij dat ook de biestkwaliteit is
verbeterd. Op het bedrijf worden nagenoeg
geen medicijnen gebruikt bij de kalveren en
het enten van de droge koeien is ook niet
nodig.
EIGEN ZUIVELMERK
Als nieuwe uitdaging is 4 jaar geleden een
eigen zuivelmerk ontwikkeld, dat tegenwoordig niet alleen in boerderijwinkels in
de omgeving, maar ook in het schap van
supermarkten en speciaalzaken in het hele
land te vinden is. Melkkwaliteit is daarom extra belangrijk. Er is dan ook extra

Een goed gemengd TMR rantsoen voorkomt selectie
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aandacht voor het voorbehandelen bij het
melken. Handschoenen, voordippen en een
aparte doek per koe is de standaard. Een
stabiel rantsoen is hierbij ook van belang.

Wisselingen in ruwvoer

“Het voeren van ProRumen past goed bij
de doelstelling om de vertering stabiel te
houden en op die manier de gezondheid te
ondersteunen”, besluit Koen.

