Waarom GN?
Het veel gebruikte VEM/DVE-systeem geeft te weinig mogelijkheden tot sturing van het vet- en eiwitgehalte in de
melk. Voedermiddelen met een gelijke VEM kunnen tot totaal verschillende melksamenstellingen leiden. Sturing
op Glucogene Nutriënten leidt tot maximale melkeiwitproductie.

Hoe werkt GN?
Van ieder voedermiddel wordt het niveau aan Glucogene Nutriënten bepaald of ingeschat. Met een goede
rantsoenoptimalisatie wordt het optimale niveau GN in het rantsoen gerealiseerd. Door de mogelijkheden van het
voer en de koe optimaal te benutten, wordt het maximale resultaat bereikt.

Hoeveelheid GN in enkele voedermiddelen:
Code
24760BR5
24744BR5

Voersoort
Glucomelkbrok BEX
Gluco Startbrok
Grassilage (44% ds)
240746BR5 Lactatie Startbrok
Maissilage (35% ds)
24788ME2 Mengmix MT
24700BR5 Melkveebrok A Basis
Rantsoen
Ruwvoer
Krachtvoer
GN (berekend)
Resultaat
Melk (kg/koe/dag)
Vetproductie (g/dag)
Eiwitproductie (g/dag)
Lactoseproductie

GN/kg ds
167
194
80
179
179
232
120

Controlegroep
Gras, mais, luzerne
Weinig GN
90
Controlegroep
40,4
1778
1260
1853

GN groep
Gras, mais, luzerne
Veel GN
116
GN groep
44,3
1714
1389
2045

De voordelen bij het gebruik van Glucogene Nutriënten
 Meer liters melk met een hoger eiwitgehalte: verse koeien +3,9 liter melk en
+129 gram eiwit/koe/dag (Bron: Schothorst)
 Hoger saldo op bedrijfsniveau (+ €6.954,- melkopbrengst/jaar bij 60 melkkoeien)
 Conditie van de koeien blijft beter op peil
 Minder gezondheidsproblemen bij uw koeien
 Meer werkplezier
Wilt u ook profiteren van de voordelen van Glucogene Nutriënten? Neem voor meer informatie
contact op met onze verkoopbinnendienst, telefoon 0317-499520

Bij de melkcontrole liet de melkveestapel van de familie Hartman een optimale productie en
gezondheid zien van:
 32,1 kg melk
 Ureumgehalte 23
 Verw. TKT 391 dagen
 4,37% vet
 Lactose 4,64%
 Tankcelgetal van gemiddeld 159
 3,52% eiwit
 Gemiddelde BSK 45
 Gemiddeld 142 dagen in lactatie
Hartman hanteert de volgende vuistregel: “Zorg voor genoeg en goed voer aan het voerhek en
voorkom veel verandering in het rantsoen. Bij weinig veranderingen wennen de koeien aan het
rantsoen, gaan de voerkosten omlaag en neemt de gezondheid en de productie toe.”

Rantsoen
Het basisrantsoen van Hartman ziet er in de winter als volgt uit:
 20 kg gras
 8 kg persvezel
 1 kg luzerne
 15 kg mais
 1,5 kg Mengmix SR
In het voorjaar en in de zomer heeft Hartman de koeien overdag buiten. Op stal krijgen de koeien
ruwvoer en Glucomelkbrok BEX (code 24760BR5), een broksoort met veel Glucogene Nutriënten. Door
deze combinatie blijven de verse koeien in een goede conditie en realiseren een goede productie.
Na het afkalven krijgen de melkkoeien met een rustige opbouw van vijfentwintig dagen maximaal 8,5
kg krachtvoer. Melkveehouder Hartman noemt de start van de lactatie “prima, met een gezonde
vet/eiwitverhouding”.

Droogstand
Voorafgaand aan de lactatie worden de droge koeien gevoerd met een rantsoen met veel structuur en
aanvullend Droogstandsbrok Uniek (code 24768BR5). Afgelopen jaren kalfden de koeien af zonder
noemenswaardige problemen zoals melkziekte en nageboorte. Dit heeft geleid tot een doosvol Ca-Mg
flessen die over de datum zijn geraakt. Hartman: “Een goede droogstand en een opstart met
Glucogene Nutriënten zijn de basis voor een gezonde productie.”

