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Feed2Milk is de unieke voedingsaanpak van ForFarmers. Het is een aanpak gebaseerd 
op de nieuwste kennis, ervaring en jarenlang (eigen) onderzoek. Op basis van het gedrag 
van voer in de koe en de behoefte aan voedingsstoffen van de koe, wordt een optimaal 
rantsoen samengesteld. Feed2Milk staat voor probleemloos melken met gezonde 
koeien. Het legt de focus op optimale voerbenutting en de beste melkproductie. 
Dat zorgt voor de hoogste voerwinst. Feed2Milk melkt beter!

1. Betere inschatting ruwvoer
Het aandeel ruwvoer in melkveerantsoenen is circa 
70%. De verteringssnelheid van het ruwvoer wordt 
niet standaard bepaald bij een ruwvoeronderzoek. 
Daarom heeft ForFarmers in samenwerking 
met Blgg Agro Xpertus, unieke NIRS-ijklijnen
ontwikkeld voor het inschatten van de verteringssnelheid. Deze worden
exclusief gebruikt voor ForFarmers-klanten. Met de ijklijnen wordt 
de verteringssnelheid van het ruwvoer direct nauwkeurig bepaald.
Daarnaast wordt er bij de rantsoenberekening ook rekening gehouden
met het effect van de duur dat het ruwvoer in de kuil zit. Naarmate 
die toeneemt, neemt ook de verteringssnelheid toe en dat vergroot het 
risico op pensverzuring.

Feed2Milk melkt beter

5. Praktisch advies 
Samen met het praktische 
advies van onze specialisten 
resulteert Feed2Milk in:

- Probleemloos melken met gezonde koeien, 
 dus de hoogste levensproductie
- De beste melkproductie met hoogste melkeiwit
- Optimale voerbenutting (rantsoeneffi ciëntie)
- De hoogste voerwinst

Rantsoenberekeningsprogramma
De nieuwste kennis op het gebied van voederwaardering 
en dierbehoefte zijn verwerkt in het Feed2Milk rantsoen-
berekeningsprogramma. Dit programma werkt met 
praktisch toepasbare kengetallen. De voorspellings-
module in dit programma geeft u als melkveehouder 
vooraf inzicht in het te verwachten resultaat.

- Probleemloos melken met gezonde koeien, 
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2. MELK: ‘Meer Energie voor Lacterende Koeien’ 
Het unieke kengetal MELK geeft de hoeveelheid energie van een voeder-
middel weer die de koe werkelijk kan benutten. Dat gebeurt op basis van 
de nutriënten (voedingsstoffen) die beschikbaar komen bij de vertering 
van het voer in het dier. Deze energiewaardering sluit beter aan bij de 
werkelijke behoefte van de koe dan VEM. Hierdoor kunnen we gerichter 
sturen op melkproductie en melksamenstelling.

3. Sturen op (pens)gezondheid
Een gezonde pens betekent een gezonde koe. 
Feed2Milk heeft de focus op pensgezondheid 
uitgedrukt in twee unieke kengetallen: Herkauw-
Index en VerzuringsIndex (HI en VI). Voor een 
gezonde pens is een optimale balans tussen de 
herkauwactiviteit (buffercapaciteit) en de zuurbelasting van groot 

belang. Zo wordt een optimale pens-pH 
gerealiseerd en pensverzuring voor-
komen. Pensverzuring is immers een 
grote risicofactor voor een verminderde 
diergezondheid en vruchtbaarheid.
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4. Optimale voerbenutting (rantsoeneffi ciëntie)
Rantsoeneffi ciëntie geeft weer hoeveel melk uw koeien produceren 
uit één kilogram droge stof. Het is het kengetal om de voerbenutting 
te bepalen. Hoe meer melk uit één kilogram droge stof, hoe hoger de 
rantsoeneffi ciëntie. In de praktijk varieert dit kengetal van 1,1 tot 1,7. 
Koeien die het voer beter benutten produceren effi ciënter. Een verho-
ging van 0,1 rantsoeneffi ciëntie levert u 250 euro per koe per jaar op 
(bij een melkprijs van € 0,35). Een optimale voerbenutting is de basis 
voor goede fi nanciële resultaten. Vraag uw specialist naar de verschil-
lende mogelijkheden om de rantsoeneffi ciëntie te berekenen. Ook kunt 
u via www.rantsoeneffi cientie.nl zelf de rantsoeneffi ciëntie uitrekenen. 
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We maken waar wat we zeggen 
Nummer 1 in melkeiwit en levensproductie

+ Probleemloos melken 
 met gezonde koeien

+ Optimale voerbenutting

+ De hoogste voerwinst
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Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmers.nl

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager, specialist, dealer of met onze klantenservice.

Klantenservice ForFarmers 
klantenservice.rundvee@forfarmers.eu • T 0800 7863 833


