
d'schuddebox' noemt Henry
van Ittersum (36) de Forage
Separator lachend. Als hij

druk doende is de kunststofbox over de
grond heen en weer te bewegen en op
die manier het voer door de gaten in de
bodem naar beneden te laten verdwij-

Loonwerker mlet volgens Henry van lttersum gras hakselen tussen 5

Schudden voor struc
Een rantsoen met op papier voldoende structuur doet niet altijd
zijn werk in de pens van de koe. Om inzichtelijk te maken dat er

tussen papier en bek een wereld van verschil kan bestaan, haalde

Henry van íttersum de Forage Separator uit Duitsland. 'Veehouders

kunnen zo zien hoe het met de vezels in het rantsoen gesteld is.'
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D Van lttersum: 'Eerst werd ik uitgelachen'

nen, wordt de bijnaam snel duidelijk.
Een handjevol voer gooit de verkooplei-
der van veevoederbedrijf Van Benthem
uit Vollenhove bovenop de Forage Sepa-
rator. Na een paar minuten'gestructu-
reerd'schudden blijven er in de drie la-
gen van de box verschillende hoe-
veelheden voer achter. 'Dit TMR-rant-
soen voldoet aan de eisen. Het is goed
gemengd ener zit voldoende stmctuur
in dit voer', concludeert hij na het wegen
van de resten. Ongeveer 40 procent van
het voer is langer dan 2 centimeter,2S
procent heeft een lengte tussen 0.8 en 2
centimeter en de laatste 35 procent is
het frjnst van stmctuur.

Uit Amerika
Een aantal jaren geleden maakte Van
Ittersum in Amerika voor het eerst ken-
nis met de door de Penn State Universi-
ty ontwikkelde Forage Separator. 'Daar

bleek op een topmelkveebedrijf dat de
koeien, ondanks een productie van
13.000 liter gemiddeld, toch last had-
den van chronische pensverzuring. Een
complete apotheek en veel hightech
moest eraan te pas komen om de koeien
op de melk te houden.' Na een kleine test
met de Forage Separator bleek het eu-
vel in de structuur van het rantsoen te
zitten.'Op papier klopte het allemaal
wel, maar de mengwagen mixte het

rantsoen zo agressief dat de deeltjes-
lengte van het rantsoen te kort werd.'
Ook in Nederland liep de verkoopleider
tegen het fenomeen van te weinig struc-
tuur aan. 'Dat was bij veehouders die
hun rantsoen te langmengen, gecombi-
neerd met een te fanatiek gehakselde
graskuil.' Het is duidelijk waarom de
Separator vooral zijn nut bewijst op be-
drijven die gebruikmaken van een voer-
meng:wagen.'Door ondeugdelijk men-
gen kunnen de structuureigenschap-
pen van de verschillende voedermidde-
len veranderen. Op papier kloppen de
structuurwaarden wel, maar de koeien
doen toch niet wat er van ze verwacht
wordt omdat ze te weinig structuur in
het rantsoen hebben zitten.'
Het resultaat is -'vooral bij de hoog-
productieve dieren' - pensverzuring,
te dunne mest, lagere gehalten in
de melk en gezondheidsproblemen.
'Klauwproblemen zieje dan regelmatig,
maar ook uierontsteking en wucht-
baarheidsproblemen zijn indirect ge-

volgen van te weinig kauwactiviteit bij
de koeien.' '

Met de Forage Separator kan de man
van Van Benthem dit probleem inzich-
telijk maken. Veehouders geloven het
verhaal pas als ze het zien en datmaakt
de schuddebox zo'n ideaal hulpmiddel.'

Uitgelachen
Ruim eenjaar geledenhaaldeVanltter-
sum de Forage Separator naar Vollen-
hove en ging daarmee langs zijn - in-
middels in een studieclub verzamelde
voermengende - klanten. 'Uitgela-

chen werd ik', zegt hij lachend. 'De vee-
houders vonden het maar primitief en
de koeièn schrokken ook nog eens van
het lawaai dat de Separator maakt als
ik hem over de grond rol . Maar het appa-
raat maakte wel duidelijk hoe het met
de structuur in het rantsoen gesteld
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tuur
en 8 centimeter

is.' De variatie
in cijfers was
enorm, consta-
teerde hij. 'Het

percentage in
de meest grove
fractie varieer-
de van 19 tot 63,
terwijl het stre-
ven 40 is.' En
deze winter zijn
de verschillen
nog veel groter.
'Het gras is
mooi droog ge-
oogst afgelopen
zomet waardoor het makkelijk door de
hakselaar kort is geknipt.'En deze kor-
te haksellengte werkt zeer negatief op
de structuur van het rantsoen. 'De loon-
werker moet een haksellengte van 5 tot
8 centimeter aanhouden', klinkt het re-
soluut. 'In de praktijk is dat vaak een
stukkorter.'
Over de invloed van het maaitijdstip op
de structuurwaarde in het rantsoen kan
Van Ittersum kort zijn. 'Als je voerkos-
ten wilt van 8 tot 9 cent per liter en met

minimaal krachtvoer 9000 tot 10.000 Ii-
ter wilt melken moet je geconcentreerd
ruwvoer nastreven en dat betekent op
tijdmaaien.'
En hoe zithet met dè haksellengte van
snijmaïs? 'In de Nederlandse rantsoe-
nen is maïs niet zo van belang voor de
stnrctuurvoorziening, maar hier zie je

ook een spanningsveld', licht hij toe. 'Ei-

genlijk moet de maïs tot een lengte van 1
centimeter gehakseld worden en ook de
korrels nog eens fijn gemaald worden.

mahen. Het rnengen uan het rantsoen is
een secuurwerkje. Dat maggeen 10 minu-
ten langer ofkorter duren.'
De ueehouder uit het Ouerijsselse Kuinre
orud.e.rzocht de structuur in zijn rantsoen
oolz al eens met de Forage Seporator.'Het
bLeek goed. Maar dat hon ik ni.et ech| on'
derbouwen, dat was puur mijn geuoel',
geeft de jonge ond.ernemer weer.'Ihletwel
h.eel sterh op de herkauwactiuiteit uan de
hoeien; 60 tot 80 procent uan de dieren
moet herleauwen als ile in de stal rond-
kijk. '
Naast de duur uan het mengen houdt
Gras ookrehening met devolgorde waar-
mee hij de uoedermiddelen in zijn uoer'
mengLDagen laadt. 'Eerst gaan de aard-
appelen erin. Die moeten flinh uermalen
worden door het rantsoen wa nt d.e koei en
willen die het tiefst er tussen uit ureten.'
Daarn o uolgt de soj a, citru spul p. minera-

Dat kan goed met een korrelknettzet)
maar over het algemeen maken loon-
werkers hier niets van. Dat is echter een
discussie die we later nog wel eens kun-
nen voeren. Laten we eerst maar zien
dat we de kuil op een goede manier in de
voermeng:wagen verwerken.'

Alice Booii

len en 300 gram stro per koe.'Dat stro is
niet echt nodig uoor de structuur, maar
ik heb daar toch goede eruaringen mee.'
Als laatste uolgen grash.uil, perspulp en
maïs. Twintig kilogram droge stof uan
926 VEM en 94 DVE homt op deze rna-
nier na een klein half uur uoor de 46
melhkoeien. De hoogst productieue hoei-
en hunnen in de krachtuoerbox eert eiwit-
rijhe brok uan gerniddetd 2.8 lzilo per tzoe
ophaLen. Dat rantsoen is uiteindetiik
goed is uoor 9200 liter melh met 4.45 Vo
uet en 3.48 Vo eiwit. 'Door het mengen
daald,en mijn kosten uoor krachtuoer en
bijproducten uan 13 naar 9 cent per liter
en bouendien doalden de ueeartskosten
met f 40 per koe perjaar fot f 95',luidt het
antwoord op d.e uraag of zo'n uoermeng'
wagen niet duur in aanschaf is uoor h'lei-
nere bedrijuen. 'Het host zeker wat, maar
ik uerdienhet dubbel en dwars terug.'

D De Forage Separator scheidt drie vezelgrootten

Johan Gras: 'Mengen van rantsoen is een secuur werkie'
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D Gras:'60 tot 80 procent van de koeien

moet herkauwen'

Wie bij Johqn Gras (37) op het erf komt
als d.e ueeh.ouder bezig is het rantsoen
uoor zfn hoeiente mengen, moet euen ge-
duld hebben.'Eerst moet ih dat werh af-


