Het beste uit uw veestapel halen?
Er zijn een aantal nieuwe voederbietenrassen ontwikkelt
die zeer indrukwekkende opbrengsten en gehaltes
behalen. Daar zijn wij als melkveebedrijf zeer
geïnteresseerd in. Misschien kan het ook voor u
interessant zijn om het beste rendement uit uw
veestapel te halen!

De voerbiet komt in het Nederlandse bietenareaal
bijna niet meer voor. Dit komt voornamelijk
omdat de teelt in het verleden erg arbeidsintensief
was. Vooral het verwerken vereiste traditioneel veel
mankracht. Daar is nu een oplossing voor. In België,
Duitsland en Denemarken worden voerbieten al jaren
gesnipperd in de maïskuil verwerkt, met zeer goede resultaten.
Door de biet in te kuilen blijft hij het hele seizoen goed, zonder extra werk.
Daarnaast beïnvloedt de toevoeging van voerbieten de gehaltes van de
kuil positief. Hiervoor worden de bietensnippers in laagjes verdeeld en
gelijktijdig met de maïs ingekuild.

Voederbieten
zijn uitstekend het
gehele seizoen te
bewaren en verhogen
de gehaltes van
de maïskuil.

Om de bieten gesnipperd over de kuil te verdelen hebben wij een speciale
bietensnijbak aangeschaft. Deze machine hangt aan de trekker en vermaalt
1.000 kilo bieten in minder dan twee minuten. Op ons gemengd bedrijf
worden al jaren voerbieten
geteeld. Wij beschikken daarom
over de benodigde teeltkennis.

Voer voederbieten!

Wij kunnen de voederbieten
gesneden of als hele biet leveren. Verzorgt u zelf de
teelt, dan kunnen wij ze op uw erf versnipperen. Voor
vragen, interesse of bestellingen kunt u contact met ons
opnemen. Bestel tijdig (voor 1 maart) zodat voldoende
rekening kan worden gehouden met ons areaal!

Mts. Langestraat
Oudelandsedijk 2
3216 AP Abbenbroek
06 - 23 99 69 82
info@mtslangestraat.nl
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De voederbieten worden met een speciale bietensnijbak,
achter de trekker, vermalen en met de maïs ingekuild.
Ook kunnen de bieten gesneden worden aangeleverd.

Waarom
voederbieten?

Onder andere zaadveredelaar KWS heeft een aantal
nieuwe voederbietenrassen op de markt gebracht met
een zeer hoge opbrengst en hoog gehalte drogestof.
Hiermee kan ruwvoer van een hoge kwaliteit worden
geproduceerd tegen een lage prijs.
In onderstaande grafieken is te zien hoe enkele nieuwe
voederbietenrassen het op proefvelden doen.

*

Praktijkonderzoek genomen op ons bedrijf.
De gemiddelde cijfers zijn afkomstig van oude
voederbietenrassen.			

De opbrengst in seizoen 2014 bedroeg 160 ton/ha.
Gemiddeld is dat 130 ton/ha. De drogestof opbrengst
was in 2014: 160 x 18,2% is 29.120 kg.
De drogestof opbrengst in een gemiddeld jaar: 130 x
18,2% is 23.660 kg.
De gehaltes drogestof kunnen variëren van 18 tot 21%

Voederwaarde onderzoek voederbieten*
Voederwaarde Resultaat product Droge stof Gemiddelde
DS		182				143
VEM		207		1134		1062
VEVI		230		1263		1175
DVE		 19		106		101
OEB		-24		-130		-97
VOS		160		880		818
FOSp		157		864		745
OEB 2 uur
-23		
-125		
-87
FOSp 2 uur
137		
754		
555
Structuurwaarde			1.1		1.1
Verzadigingswaarde		0,69		0,69
Ruwe as				31		92
Ruw eiwit			51		80
Ruwe celstof			42		61
Suiker				784		552

Voordelen:
•
•
•
•
•
•
•

Het drogestof gehalte is veel hoger in de nieuwe rassen (KWS Feedbeet) dan in een klassieke voederbiet
waardoor deze beter bewaard kan worden.
Drogestofgehaltes van meer dan 20% zijn geen
uitzondering.
De drogestof opbrengst per hectare is veel hoger dan
de klassieke voederbiet, wat resulteert in een hoger
financieel inkomen per hectare.
Goede verteerbaarheid.
Hoge energiewaarde.
Smaakaanbrenger in het rantsoen: verhoging van de
opneembaarheid en meer ruwvoermelk.
De voederbiet heeft een positief effect op de
melkwaarde. Het vetgehalte wordt verhoogt met
2g/kg melk en het eiwitgehalte met 1g/kg melk.
Resultaat: Een hogere melkprijs!

