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Weinig zorgen dankzij 
mineralenemmers

Gezonde koeien en vaarzen die weinig zorgen geven bij 
het afkalven, dat wil iedere boer. Sietse Solle uit Matsloot 
weet dat een optimale mineralenvoorziening essentieel  
is. Mineralen worden aan het voer toegevoegd. Voer 
voor droogstaande koeien is wat dat betreft anders 
samengesteld dan voer voor lacterende koeien. Een juiste 
afstemming van calcium en magnesium zorgt na het 
afkalven voor een goede calciummobilisatie in de botten. 
Melkziekte of aan de nageboorte blijven staan, kunnen 
het gevolg zijn van een mineralentekort in de periode 
rondom het afkalven.  Met de mineralenemmers van 
Farm-O-San heeft Sietse de ideale aanvulling gevonden 
om daar waar nodig bij te sturen.

Het is belangrijk dat koeien en kalveren de juiste hoeveelheid 
vitaminen, mineralen en sporenelementen krijgen. Daarnaast 
is de verhouding belangrijk. Een goede afstemming van 
bijvoorbeeld vitamine E en selenium zorgt voor een goede 
vruchtbaarheid, voldoende koper is van belang voor een goede 
groei van het jongvee en zink zorgt voor hardere klauwen en 
een beter haarkleed.
Melkveehouder Sietse Solle uit Matsloot heeft verschillende 
mineralenemmers voor het voerhek van zijn stal staan. De 
droge koeien krijgen een emmer met een rood deksel, voor 
de melkkoeien en het jongvee  is de emmer met het groene 
deksel bestemd. De opname is naar behoefte’, vertelt hij. De 
melkveehouder zet de emmers echter niet in om zijn veestapel 
te verwennen, maar om ervoor te zorgen dat ze voldoende 
vitaminen en mineralen binnen krijgen. Met ruim 60 hectare 
grasland heeft hij voldoende ruwvoer voor zijn veestapel van 
ruim 60 melkkoeien met bijbehorend jongvee. ‘Met de strenge 
bemestingsregels wordt het moeilijker om de kwaliteit van 
het ruwvoer op peil te houden. Andere veehouders sturen bij 
met extra krachtvoer of bijproducten, wij doen het met extra 
mineralen uit de emmers’, vertelt de melkveehouder die het 
bedrijf samen met zijn vrouw Gea runt.
De koeien lopen in de zomerperiode dag en nacht buiten, 
maar kunnen ´s nachts wel in de stal komen. Daar staan 

mineralenemmers waar ze naar behoefte aan kunnen likken. 
Een mineralenmengsel is niet smakelijk. Als de koeien het toch 
opnemen, betekent dit dat zij wel behoefte hebben aan deze 
mineralen.  Ook ligt er kuil voor het voerhek. Het effect van de  
mineralenemmers is overigens niet van de ene op de andere 
dag merkbaar, waarschuwt hij. ‘Een kilo krachtvoer extra merk 
je gelijk, maar mineralen moet je opbouwen. En dat geldt ook 
andersom: als het goed gaat en je denkt dat het dus wel zonder 
extra mineralen kan, gaat het na verloop van tijd toch weer mis. 
Het werkt lang door en daarom merk je niet meteen verschil als 
je ermee stopt.’
Solle geeft de mineralenemmers rond het afkalven omdat 
juist in deze periode de behoefte aan mineralen verandert. 
De droge koeien krijgen dan ook een speciaal voor deze 
periode afgestemde emmer. De Farm-O-San Mineralenemmer 
voor Droogstand Rundvee is zodanig samengesteld dat 
elke droogstaande koe voldoende mineralen, vitaminen en 
sporenelementen kan opnemen. 
´We hebben weinig zorgen rondom het afkalven. Melkziekte of 
aan de nageboorte blijven staan, komt gelukkig weinig voor. 
Als er ´s avonds een koe heeft gekalfd, hoef ik er ´s nachts niet 
uit om te kijken of het wel goed gaat. Dat geeft een vertrouwd 
gevoel en een goede nachtrust. We hebben weinig gedoe met 
de droge koeien en bij het afkalven. Bovendien ziet het vee er 
gezond uit; er ligt een mooie glans op de koeien´. Alles bij elkaar 
betekent dit dat het totale voerpakket goed in elkaar steekt.
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Een groot gedeelte van de mineralen en sporenelementen neemt de koe op met het 
ruwvoer. Ondanks de grote hoeveelheden ruwvoer die een koe dagelijks opneemt, is 
er nog steeds aanvulling nodig uit een supplement. Een koe met een melkproductie 
van 20 kg heeft bijvoorbeeld nog steeds elke dag een aanvulling nodig van circa 60 
gram calcium, 20 gram magnesium en 10 gram natrium. Bij de hoogproductieve koe 
ligt dat nog hoger.

Naast een goede gezondheid van de koe is een juiste mineralenvoorziening 
natuurlijk ook van groot belang voor het nog ongeboren kalf. Tijdens de droogstand 
dient goed op de voeding van de koe gelet te worden. In deze periode legt de koe 
namelijk de basis voor de volgende lactatie.
Naast goed ruwvoer moet er een evenwichtige balans in de mineralenhuishouding 

zijn. Een droogstaande koe heeft een andere mineralenbehoefte dan een melkkoe. 
In de droogstand is het bijvoorbeeld belangrijk dat er zo weinig mogelijk calcium 
in het mineralenmengsel zit, in tegenstelling tot de lactatie. Daarnaast moet er veel 
magnesium en vitamine D in de droogstand gevoerd worden. Dit zorgt ervoor dat 
de koe na het afkalven zelf voldoende calcium kan vrijmaken (calciummobilisatie), 
waardoor de kans op melkziekte kleiner wordt. Zout is daarnaast gewenst in de 
lactatie, maar moet beperkt verstrekt worden in de droogstand. Veel zout in het 
lichaam zorgt ervoor dat water wordt vastgehouden met als gevolg zuchtvorming.
Daarom is het zeer onverstandig om voederresten van het melkvee aan 
droogstaand vee te verstrekken. Vooral als de melkgevende koeien standaard een 
mineralenmengsel over het ruwvoer gedoseerd krijgen.

Door middel van een mineralenemmer bent u er 
zeker van dat u naast de sporenelementen ook de 
essentiële mineralen in de juiste verhouding verstrekt. 
In vergelijking met diverse andere vormen van 
verstrekking, bent u bovendien ook veel voordeliger 
uit. Voor € 5,- per koe is ze gedurende de gehele 
droogstand voorzien van alle noodzakelijke stoffen.

Mineralen voor rundvee: 
gericht en economisch verstrekken

  Ja, ik wil kans maken op 100 kg GRATIS mineralen
  Ja, ik wil ... mineralenemmers rundvee bestellen (€21,00 per emmer)
  Ja, ik wil ... mineralenemmers droogstand bestellen (€24,00 per emmer)
  Ja, ik wil ... mineralenemmers schapen bestellen (€23,00 per emmer)
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