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dieren gezonder.
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De pH-waarde in de pens daalt aanzienlijk als er een of twee 
keer per dag een grote hoeveelheid snel fermenteerbaar 
ruwvoer wordt opgenomen. Hierdoor kan de wand van de pens 
door subklinische verzuring beschadigd raken. Het ruwvoer 
gaat te snel door de pens, omdat bacteriën die de ruwe vezels 
verteren niet actief zijn bij een te lage pH-waarde; daardoor 
wordt het ruwvoer minder goed verteerd.

De ideale situatie is die waarin koeien 10 tot 14 keer per 24 uur 
kleinere porties vreten, zodat de pH-waarde goed en stabiel 
blijft en ruwvoer optimaal wordt benut. Door frequenter te 
voeren en ruwvoer aan te schuiven worden koeien gestimuleerd 
vaker naar het voerhek te komen om de pens weer te 

vullen. Door kleinere porties aan te bieden kunnen koeien 
minder selectief zijn, wat weer een positief effect heeft op de 
pH-stabiliteit in de pens. 

Daarnaast is er frequenter vers en smakelijk voer aan het 
voerhek beschikbaar.

Regelmatig voeren en aanschuiven is mogelijk door deze 
herhalende werkzaamheden te automatiseren; je dagelijkse 
routine wordt flexibeler, het voerproces efficiënter en je 
bedrijf succesvoller.

Slim voeren loont

Claas Tiedemann
Agathenburg, Duitsland

“Toen onze veestapel steeds groter werd, werd 
onze mengwagen te klein. Ik heb toen de kosten 
van een grotere mengwagen, een zelfrijdende 
mengwagen en een automatisch voersysteem 
tegenover elkaar gezet. Met automatisch voeren 
wordt er veel tijd bespaard, maar juist de 
besparingen op brandstof en krachtvoer door 
de betere benutting van het ruwvoer gaven voor 
mij de doorslag om voor automatisch voeren 
te kiezen.”

Uw voerstrategie is van grote invloed op uw resultaten

“Arbeidsbesparing 
was voor mij niet de 

doorslaggevende factor.”

Vaker voeren en voer 
aanschuiven loont echt. 
Het stimuleert het frequent 
vreten overdag en ’s nachts, 
waardoor de ruwvoeropname 
hoger is. Dit heeft een positief 
effect op diergezondheid, 
vruchtbaarheid, productie en 
ook de cijfers onder de streep.
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Elke groep een eigen rantsoen
Lacterende koeien hebben andere voedingsbehoeften dan droge 
koeien en jongvee. De behoeften van droogstaande koeien 
hangen af van de fase waarin ze zijn. Voor de beste resultaten 
moet voor elke groep een specifiek rantsoen worden berekend. 
Door automatisch te voeren kunnen er voor kleine groepen 
dieren kleinere batches worden geladen, gemengd en verdeeld.

Het belang van nauwkeurig laden
Het voeren op basis van behoeften (van de groep) betekent dat 
het voeren precies moet gebeuren. Dat begint bij het laden van 
de componenten van het voer. Hoe preciezer deze zijn gewogen, 
des te preciezer kan de groep dieren worden gevoerd. Door 
slimme en exacte software kan bij geautomatiseerd voeren 
precies het juiste gewicht per voercomponent worden geladen. 
Dit verzekert elke dag weer een uitgebalanceerd rantsoen, 
ongeacht de frequentie van voeren.

Goed voor de pensgezondheid
Frequent voeren zorgt voor een stabiele pH-waarde in de pens 
en een goede pensgezondheid. Een koe haalt meer dan de helft 
van haar energie uit de vetzuren die door de fermentatie van 
koolhydraten ontstaan. Als het pH-niveau in de pens laag is, 
worden deze micro-organismen ineffectief. Meerdere kleinere 
maaltijden per dag houden de pH-waarde stabiel, waardoor 
koeien het voer dat ze vreten efficiënter benutten.

Slim voeren loont
Frequent voeren heeft een bewezen positief effect op de algehele koegezondheid en de 
melkproductie. Het mengen van de juiste porties in de juiste hoeveelheden en het precies op het 
juiste moment aanbieden vereist kennis, inzicht en tijd. Automatisch voeren en andere innovaties 
komen in de plaats van het dagelijkse handmatige voeren en zorgen voor meer efficiëntie en een 
betere diergezondheid.

“Alleen al door ze vaker te 
voeren is de productie met 3 kg 
per koe per dag gestegen.”

“Toen onze koeien naar de 
nieuwe stal gingen, hebben 
we ze met een mengwagen 
gevoerd, totdat de Vector 
installatie gereed was. Tijdens 
deze periode daalde de 
productie met 3 kg. 

Toen de Vector in de nieuwe 
stal het werk overnam, nam 
de productie weer toe. Dankzij 
deze omschakeling kan ik nu 
met zekerheid stellen dat de 
Lely Vector ons per koe per dag 
3 kg meer melk oplevert.”

Henk Vijverberg
Frankrijk
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Schakel over op 
automatisch voeren
De Lely Vector maakt de volgende stap in automatisch voeren. Een evolutie die alles omvat wat we 
hebben geleerd sinds 2012, toen we het systeem introduceerden. Op basis van ervaringen van meer 
dan 500 klanten wereldwijd zijn we uitgegaan van bewezen werkwijzen, maar hebben daarnaast 
een groot deel van het systeem verbeterd. De combinatie van de bewezen principes van automatisch 
voeren en onze focus op diergezondheid, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie heeft geleid tot een 
automatisch voersysteem waarmee u aan de slag kunt.

Opslag voor 3 dagen
De keuken is een open ruimte zonder 
obstakels waarin je meerdere soorten 
voer kunt opslaan. Elke voersoort heeft 
zijn eigen locatie, die je gemakkelijk kunt 
bepalen en wijzigen. Goed ingekuild 
ruwvoer blijft dagenlang vers omdat het 
in blokken is opgeslagen en omdat er 
voldoende ruimte is om voldoende voer 
voor 3 dagen op te slaan.

Precies laden van allerlei 
voersoorten
Met de voergrijper of torensilo‘s kunnen 
allerlei voertypen worden geselecteerd, 
zelfs kleine batches voor kleine 
diergroepen. De voergrijper grijpt altijd 
vanaf het hoogste punt, maakt een 
schatting van het gewicht en leert zelf 
hoe diep moet worden gegaan om de 
juiste hoeveelheid te grijpen. De grijper 
laadt de diverse componenten in de 
optimale volgorde voor een optimaal 
mengresultaat in een zo kort mogelijke 
tijd en met zo min mogelijk energie.

Nooit te veel of te weinig 
ruwvoer 
Tijdens het voer aanschuiven meet de 
Vector de hoeveelheid voer aan het 
voerhek met de voerhoogtemeter. Op 
basis van deze metingen laadt de Vector 
het benodigde rantsoen en brengt het 
naar de locatie waar vers voer nodig is. 
Door te voeren op basis van voerhoogte 
in plaats van voertijden voorkom je 
overmatig of onvoldoende voer aan het 
voerhek.

Eenvoudig managementsysteem
Lely Horizon is het eerste complete 
bedrijfsmanagementsysteem ter wereld voor melken en 
voeren, en kan op een groot deel van de Lely apparatuur 
worden aangesloten. Het geeft melkveehouders volledig 
inzicht in hun bedrijf. Het aansturen van de machine kan 
eenvoudig via een app op uw telefoon. Met het Lely Horizon 
managementprogramma kunt u rantsoenen, voertypen en 
voerinstellingen wijzigen en de resultaten van uw voerstrategie 
monitoren en precies afstemmen. Zo kunt u op basis van de 
juiste informatie beter beslissingen nemen.



De melk- en voerexperts in uw regio
Het Lely Center in uw regio is uw lokale partner in bedrijfsautomatisering. In de 
loop der jaren heeft Lely een uitgebreid netwerk van specialisten opgebouwd, die 
hun ervaring in automatisering combineren met lokale kennis. Hun voornaamste 
doel is om u te helpen in het benutten van alle voordelen die de Lely apparatuur te 
bieden heeft. Ga naar www.lely.com/your-lely-center om kennis te maken

Slim boeren is een keuze

Begin samen met uw lokale Lely Center met 
slim voeren


